


షో 

అంధ విశ్తావిద్యాలయము వారి 

డారరేట్ పటమును 
[లు (జ 

నొందిన సిదాంత నిబందన 
థి 

నందుల గోపాలకృష్ణ మూర్తి 
అంతా! 

శనం, ఏ, ఫెమాచ్ , డిం 

ని గారా చ్ జర న స “ంంరాపురాలు నర (పభుత్వరళాశాల 



(పథమము[దణ 

మార్చి 1982 

(పతులు వేయి 

ల. 
చెల ఈ ధూ 50 యు Go ౧ 

(మేలు (పతి 

సర్వహక్కు-లు రచయితేవి 

(పతులకు ; 

(శ్రీమతి నందుల రామలక్ష్మి 

D. No. 7-9-13 
Sambamurty Street 
Ramaraopeta 
Kakinada-4 

PIN: 5334 

ముద్రణ : 

(శ్రీపతి పెన్ 

కాకినాడ--1 

Paper used for the Printing of this book was 

made available by the Government of India 
at concessional rates, 



THIS BOOK 15 

PUBLISHED WITH THE FINANCIAL ASSISTANCE OF 

TIRUMALA TIRUPATI _OEVASTHANAMS 

UNDER THEIR SCHEME 

“AID TO PUBLISH RELIGIOUS sooks”. 



కళాప్రపూర్ణ 1814 RT. బర్కత్పుర, 
aa) 
టో శ తో లవ రన జా “శ 

డా॥ దివాకర వేంకటావధాని, కాస గాలా రాశి? 
(గ 

లము స్, కన్, డ్ 

(aim ల జూపి మ లంకు లట ల డ్ జ్జ 

రా! జె. నందుుం గొ సాత్ షణురా దె గారు నన సి వయా థి 

ఈ 9 ఆతు క ౬ 

జై 
; వళ వ జ్ర కా న్ య్ గ్గు స్ గో ఇ న్య జ్ ష్ Fan] క్ గ సై ఫో సె త్త విదొాఫలయ దుః శీ ఆవు టు మేది సదుం చాత ల Shes 0 (పభు గ 

a “on లో 

న ర rt జ," a గ మూస ల్ల అబ్బా న్య లె నే a న. జం దొ ఆ క్ల అకా! సు జ్ 

స్త ళ్ళ ర్స్? తభ 1 | గ i " శా శ మే Oi శ యీ న్ కడు గా స! Wee sa ద్వ్యార్థిగా నున్న 

ను 
జా గొ నళ 

మి - లు ల్ మా అభ న న 

పడ వారి పనయసంసథయుి.. జిడ్దాసయు, రరర న తత్సర 
దా ట్ట రై 

బహు. పరి గమరోఃి క అంయథవుహాఖాపసము = ఉపదేశము”. అను 

విషయ ను పె సిధ్రాంశచ్యాసము వాసి ఆంధ్ర ఏకేగవి ద్యాలయను గటి | J 

బారితె విమాచ్, తి, పట్ట మును బికపి యూ సడ, ఈవ్యాసమును 

రచించునప్పుడు చారప్పుడప్పూడు సం బేజానివృ త్తి అకు నాయొద్ద 

కరుదెంచుచుండిరి. నిపమునకవి సంచబేపాదుఖు కొను శ నిజభావని వేదన 

ములు. వారి రచనాప్రణాళకను, భావ నవ్య క్తి కరణమును, భాషా ప్రయో 

మును పరికించి నేనళ్యంతొనందము నందికిని, వినయనంతులై. న 

శ్ష్యుల అభ్యుదయమును, (పతీ భాపరిజ్ఞానము లును గరువుల కానంద 

కోరములిసననుటలో నాశ్చర్యము లేదు. వుణటియు వారు (గహించిన 

వస్తువు నాకెంతో ముదావహమైగట్టిది చానియందు నాకుగల 

(ప్రీతికూడ నా కీసిద్దాంత వ్యానము నందలి అభిమానమును _ ద్విగుణీక 

రించినది. 

పూర్యలాతణికులు కావ్య(ప్రయో జనములను _వివరించుచు 

“కాం కాసవిర్శతతయా ఉప జేశయుజే అ అని ఉప బేశమునుకూడ పేర్కొని 
త్ 

[ప -వాజన లై యుండీకి. అనంద పదా; న మేం కావ్యము నకు వార్యంతిళ [క 

మైనను అది ఉప చేనముతో కూడియుండుట బంగారమునకు సరినుళ 



tale pie 

వుప్బీనట్లు దానివిలువనెన్నో విధముల హాచ్చించును, ఉప చేశము లేనీ 

కాన్యములుహాడ అనంద (పదాన దవమల నచో కావ్యములు కాక 
al యా 

బోవు. అంధవాజ్యయమున దమ్మ రోకు నందిట్ట కావ్యములు 

క్ర ‘To teach and 
శ్ ఇ 3 

delight అని |పడౌకాజస సత యమున. మ దయండిం. సోప 

"దేశమైన కాన్యమెహి దు మీక | శేయములు రెండును సమ 

కూర్పును. ఉపబేశములేని కావ్యము ఐహపికానందమును మొతము 

స టి డాని అ ంహాన్నంకే ఉదా తతాపప్మితతగములు 

cnn 

అడక కష సిత ధు రకస oe $y న ఇ 
ఎంట 53 | అలసములిగులు డ్ 0ఖ అహము బు యగును 

లీ అలతి 
కానంనా, నప అనువాస్సిసకూడ చది ఇయుండిె. ఇ! ‘ య [మం eM NAN Ee (1 వి కావలే గః వౌ సు తే 

లో నో త్. కి 

(వాధాన్నములను బట్టి ఈ భేవము లర్పుడినవి, [ఖా 'ముపచే కాత్తకము. 
జ. ను 

కో సా బం ” 

అట్రయుప చెకమునో్ కరాడియున్న క్యు Case మహో 

భారతము జే గై గౌవ్యములలా న్మగగణ్వ మైనది. అంచు చేని వివ 
జై uD వ 

ము నేదు "ద బే చేద శ హోసి' యమునెదు, 'ధర్మచా రెచ కామేచ మోతెచ భరతర్షభ, యదిహో సి స్టా 

తదన్య్యత యన్నేహో సి రక (దిల్! అని వ్యాసమహర్షి యె చెప్పీ 
. వ జ 

నాలా ల సల్ ఇల్ pan " ణ్ న స్స ఖీ మూ, భాను 

యుద జము, “కము డర6వాయును డిరెలోక హీాక  సనిపంజబూని శకావించె 
alt clam న (అ 

ఆ! జు డా నా జ మ. న్ా 

ధనా వేసే విపి భార తాఖ్యవుగు ఆహా వ స యా మ్మా యము: న్” అని 
సడ, oe జై స పాటా 

త్ న భారతమునకు ఇరా చెత సిపిని సూచించియుం జెను, 

దగుమునం . అంయును అక్టున్నములు, అదె ధ్గ్పస భానమెనది 
(a / శ ళ్ 

వా్నానుకు ఇరతేహోసనను రచిచుదు వేవ [సడి పాది దితీములె న సీతి 

ధార వంతులను తేదాగ రా. లోకమున ఏవే ంచుట కై యత్నిం 

చని వతం ఇభానక్ళస్ల యది యే. అతడు లోకా తత్తర (పతి భాసంపన్ను 
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డగుటచే నాతని రచనమం ద[పయతక్న ముగ మహో కొవ్యలక్షుణములు 

కరాడ సంపన్నము లె నవి. దానికి పంచవువేవనునుపేకు సార్ధక ము, 
చా 

న గటు 'డరుతే తేంజులు ధగుశా, స్త్పంబి ను సీసక దరయున వాసన నన్నయభట్టు “ధర్భుత క్వ్వజ్ఞులు ధక్ణుశా(మ్రంబి ను సీసపద్యకున వ్యా 
భారతముయొక్క సర్యలశ్షణనులను వివరించెను. అది ధర్భ్మశాస్రుము, 

మల, i జజ TAE ఇల్ వ్ ర్శగవాపమ  ఇజహోాన 
నో 
ట్స 

ఇ 

వేదాంతము, సతి శాస్త్రము, కా వ్యు, బతు 

దివాస్ చేదయునుబేదు, న రేణ్య్వము, బహుపు రాణగముచ్చయము - 1 

ఇట్టి మహాగంథమున నుప టేశము సర్వతో ్ ముఖమై గోచరించుటలో 

నాశ్చర్యము లేటు. కథో పాఖ్యానములదా ఠా సేతిధర్భత త్తే ముల నుప 

-బీశించుట శే _వ్యాసు ఉమహో కావ్యమును రూపొందిం చెను, 

చి॥ నోపాలకృష్ణమూ ర్తి గారు తమసిద్దాంతన్యాసమును పది 

భాగములుగ విభజించియుండిరి, మొదటిభాగమున నారు సాహాతే్యే 

మనగా నేమో తెలిపి అందుపదేశమునకుగల స్థానమును ఏశ దికరించిడి* 

ఇందు (పాచ్యపాళ్చాత్యలా తణికుల అధభి(ప్రాయములనుకూడ వారు 

నమిావ్నీంచియుండిరి. రెండవభాగములో వారు భారత మూాం| ధమున 

నవతరించిన పరిస్థితులను వ్య క్తముచేసి యున్నారు.  ఎక్జాుగ్ణడ 

అరణ్యపర్వ *ేషమును భారతమును పూదర్తిచేయవలెనను ను్దేశేము 
తోనే రచించినను తక్కి-న యిరున్రరును మతపరిస్థితుల (పేరణముచేతనే 
ఛారత భాగములను రచించియుండిరి, మూడవభాగమున భారత 

మహిమ ముగ్గడింపబడినది. ఇందు గోపాలకృష్ణమూ ర్తిగారందు నన్నయ 

చెప్పిన లక్ణములన్ని యు నెట్లు గోచరించుచున్ననో నిరూపించి డాని 

విశ్వజసీనత్వమును సర్వజ్ఞాన సమ(గ్గత్యమును వివరించియున్నారు, 

నాల్లవభాగము ఛారతముయొక్క_ అన్నూయత్వమును స్టిరీక రించునట్టిది. 

సంస్కృత భారతమునకు 'వేదత్యము సిద్ధించినళ్లే ఆం|థభారతమునకు 
a) 

కూడ కని త్రయమువారి చేతులలో నాన్నూయక్వము సిద్ధించినది. 



é 

క్ష” 

భారత్ ్య్యాన నవవును నెదవభా వయ... సిద్ధాంత వ్యానమున 

మిక్కిలి (పశొనమైనది, భారతఃసు ముఖవొత (పపంచయుదవంటిది. 

"a షొ లు ల్లో శ బ్య 

రించియునాా న... నొరు భారకనుసందను . యుణానరుళా స్స [పతి 
టి 

29 

పా[క్రెరయొక్క . స్యరూపస్యభావచు లన. సిశతముగా పరిశీలించి 
(sa) 

యున్నారు. నిజనునకి భాగ మొకటి పీహొచ్, డి, పట్ట పదాన 

మునకు వారి నష్ట లనొనైంచును. న్యాసుకును; క విత) యము వారును 
య 

అయాపారం నా తిది దన విధానము స వారంతో సమర్థ్ణతే కతోడను 

a జను 
నిమూాపించి యున్నా త్ర ఈ నిరూపణము 

భారతమునంజలి పాత్రలుకొన్ని భాగవరమునందుకూడ కానవచ్చును. 

అటి సందర్భము పుండు వారు అరం! థను ములుదలి పాత్రల చిత్రణ 

మును ఆ రవవ 'వైద్యష్పిత పరిశేలించియున్నారు. డాపదిపాత) 

మందుకు తెొరా-ణము భొగవకమున నామె మాతృహృదయము 

సుస్పష్టముగా గోచరించును. భారతమున నామె వీరపత్నిగను ఏర 

న్సముగను చూపట్టును. ఈభారతో (| Gs 2 (7 9 Gr ws ; ఓ 
గ. 

ఇష్టా ప కథల ముస (పకటంచి యున్నారు, 

ఆలు బౌ య స్టోర్ సంబంధి+చినది. అందు కొన్ని 

అభ్యా సిక స్త క మును కొన్ని వాజసికిని, కొన్ని లోకవ్యవహారము 



జోధించునవి, శ్ర నోపాలక్సప్టమూ ర్తిణారా విషయవ ను (పపంచీం 

చినతీరు (పశంసాపా(తము. భారతను? శాస్త్ర గాన్ట్యమగుటచే వారందలి 

మైహిక ధర్మములను, అముపీ్ట్టక ధర్మములను చక్కగా నుగ్గడించి 

నారు, విచుగనీతి గాంభీర్య ను+ను నర్యజన శిరో ఛార్వశేగ్గమును కవిగారు 

చక్కగా నిరూపించియున్నారు. సత్యా చొపదిన ఫంవావము, భధమ్యు 

(ప్రబోధము, భీమ్మని ఉపచేశములు. ధర్భగర్భితము లై యుండుటయే 

శాక లోకానుభవముతో నిండియుక్నవి _అధునిః  కాజనీతివే త్తలు 

భాగతమును పాఠస్ట్మగంథమున లె పఠింపవలసిన అవశ్యకత ఎం తేన 

నున్నది. భగవద్దీళ భార శముసకు హృాదయమువంటిది. దానిని తిక్కన 

సం|గహించెను,  వా్యాధగీతాదులుకూడ  నాముష్మిక ధర్మమును 

చకంగా బోధించును: వ్యాసకర్త త్త పరిజ్ఞానమిాభాగమున 

rd a రే | న క గుచున ది. సర్వత ముఖముగా వి _క్షమగుచున్న 

తొమ్మిదవభాగము భారతము లోకమునకిచ్చు సంబేశమును 

వివరించును. ఈపపయము మజొక్ష సిద్ధాంత వ్యాసమునకు తగినంత 

కూదాత్త్యముతో కూడినట్టిది. చివరిదైన పదవభాగము కావ్యన్యాయ 

మునకు సంబంధించినది. మానవుడు తనవర్రనమునకు తీగినఫలము 

పొంది తీరును, అది వెంటనే గో చరింపకపోవచ్చును. ధృత రాష్ట్రడు, 

కర్ణుడు దుర్యోధనుడు మున్నగుపా శ్రలను పరిశీలించినచో నీవిషయము 

విదితముగును. ధృతరాష్ట్రుడు రాజై యుండియు అధర్మము జరుగు 

చుండగా నువేత వహించెను. డానికి ఫలముగా నతడు దీర ర కాలము 

జీవించి ఇంతింతనరాని మానసికవ్యథ ననుభవించెను, “అనయవువుమై 

జూదమున యప్పుడ యెంతయః6౬ జిచ్చు వెట్టి కాల్చిన యది నీయుపే 

తీయి అని సంజయుడు రాయబారమునుండి తిరిగివచ్చిన పిమ్ధుట 

నిర్భయముగా వచించెను. 



yi 

ఈసీద్ధాంత వ్యాసమునందలి శైలీ సులభమై సర్వసుబోధమై 

మిక్కి-లి విశదముగ నున్నది.  నిరుష్ట్రముగను, సర్వసుందరముగను, 

వచనమును రఛించుటకు పద్యము [వాయుటకంకుకూడ నెక్కు-వ 

పాటవము కావలయును. అది మాగోపాలకృష్టమూర్తిగారికి పూ_గ్రగా 

నబ్బినది. మాళిమ్యుడింతే పరిజ్ఞానమును నంపాదించి మహాభారత 

సము[దమును మధించి, ఉప'జేశామృతము నీసిద్దాంత వ్యాసభ"౦డ 

రూపమున నందీయ జూలినందులకెంత యో సంతోపిందుచున్నాను. 

అతడింకను ఎన్నో సద్దింథములు రచించి విమర్శలు వెలయించి, 

ఆం[ధ వాజుయమునకును, ఆంధ బేశమునకును మేలు చేయుగాక యని 

అశీర్యదించుచున్నాను. 

హైదరాబాదు - 27 దివాకర్ల వేంకటావధాని 
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సహృదయ భూమిక 

సాహిత్యమునకు సాహిత్యశబ్ద వాచ్యత్యసార్థకతను చేకూర్చు 

నది రనవత,. దాని మహత్తకు దోహనము చేయునది అది మన 

కందిచ్చు మహత్తేర సంబేశము. రసము - ఉపబేశము ఈ రెండే 

మాననుని వాజ్బ్మనః[పవృత్తులను బహిరంతరముల బంధుర మొన. 

ర్చును. ఈ శెండింటికిని మహాభారతమున నేర్పడిన (ప్రతిపత్సి (పపంచ 

సారస్వతమున మజే (గంథమునందును కానరాదు. భారతామ్న్నూ 

యము వేదవ్యాసోపజ్ఞము. సర్వ వెద సారభూత మైన సత్యమును (పతి 

పాదించు పంచను వేదము. ఉపనిషదుప బృంహితమైన ధర్శసామ 

స్మ్యమునకు _ నిధియు; నివేపమునునై న భగవద్దీతకు కాణయాచి. 

(ప్రాచీన విజ్ఞాన సర్వస్వము. భారతీయ సంస్కృతీ భాండాగారము, సర్వ 

మానవ జాతికి సముపా దేయమైన, సార్యకాలికము, సార్య చేశికము 

నైన బౌపచేశిక (ప్రతిపత్తికది యొక నిక్నేపము. ధర్మాధర్శముల 

అంశావతారములనదగిన అనేకసజీవపాాతల విశ్వరూపమును (పదర్శించు 

జగన్నాటక రంగస్థఆమది. పలుకథల మూలమునను, నానారుచిరార్గ 

సూక్తుల మూలమునను భావుకుడై న _పతిమానవుసి భవ్యునిగా, దివ్యు 

నిగా తీర్చిదిద్దగల మహోప దేశమునకు (శ్రీనివాసమైన మహేతిహాస 

మది, 
mE 



ఆ మహోభారకమున కసిపించిన న సృత సరస్వతిని, ఏినిపిం 

చిన అర్హ వాణీని అంతరాషణులు, బుమీకల్పులునన మన కవిత్రయము 

మారు నన్నయ, లెక్కన త్త ఎజియలు (వగాధ। పతిపతి తో కసి, విసి, 

పెణత(వౌఢితో నాంయధనున నావిష్క-రించికి, ఇంచుమించు మూల 

భారతమందలి సందేశ సౌరభమంతయు ఏ3 రచనతో గుచాళించినది. 

తొలి నాళుల పద్యార్థము 

"తెలియనివో పాఠకు నిది తెలియమి - యోనా 

భుల (వాసిన కవి దోషము 

కలి ముదిరినకొలది చిితగతులను నడచున్. 

అను విశ్వనాథవారి వక్క-ణను దిక్సూచిగా (గ్రహించి ఆ భారత పర 

మార్థమును (గహించి అనగా అందలి ఇెపచేశిక (పతిపత్సి ని నిరూ 

వీంచు (గంథ "మొక టి అవతరించవలసిన ఆవశ్యకత క కనిపించినది. ఒక 

హృదయ దఘ్న మైన జిజ్ఞాసతో పరిశోధనచికీర్ణ తో (శ్రీ నందుల 

గోపాలకృష్ణమూర్తి కనిపించినాడు, అతని అభిరుచి, సంస్కారము, 

ఆదర్శము, అన్నియు తాదృశ పరిశోధన నిబంధ నిర్మాణమునకు తగ్గి 

యున్నవని నా కనిపించినది. నందుల అప్పటికే పరిశోధనయందునుు, 

విమర్శన యందును కృత (శముడు. సమిాతయాదతీ మైన (పజ్ఞానుభవములు 

కలవాడు. వతత్పరిశోధన విషయము అతనిలో నొక సాతి త్యశా వేశ 

మును ెకెత్సించినది. ఒక గొప్ప సారస్వత వరివస్యను చేసికొను 

అవకాశము లభించినదసి, తిక్కన మహాభారత రచనకు మంగళము 

పాడి “నా వుట్టుకృతార్థతం బొరా” అని ఎట్లు నిండుళ్ళపి తో నిశ 

సించెనో అనే నందుల డ ఆ మహాభారత పరమార్థమును తు మేద 

తమ ప శమతో విశదీకరించి తసజన్దు ధన్యమైనదని విశ్వసించు 

చున్నాడు, అంతటిది ఆ నంతృప్ని, ఈ (గంథ విషయ ముట్టది, సరి 



(శమ అట్టిది, ఫల మట్టిది. (గంథ్యపణాళిక చతుర్యన మైనది. పరిశోధన 

సాంగోపాంగముగ సాగినది. భాపు సమున్నత  'భావధూర్యహమైన 

స్థాయికి చెందినది. విషయ వివరణము సముచిత వ్యాఖ్యాన సంభ్భుత 

మెనది. ఉద్భృత వాక్యమ లు, ఆకర సూచికలు, మున్నగుగవన్నియు 

గంథ(పామాణికతయొక్క- గౌరవమునకు వ న్నె పెట్టుచున్నవి. ఆం(ధే 

తర విశ్వవిద్యాలయ పరిధు౭కు చెందిన ముగ్గుకు పీత్షుకులచేతను వక 

(గీవముగ డాక్టరుపట్ట సురస్కొా-గసమర్హ మైనదని ఈ గంథము నిర్ల 

యింపబడినది. అందుచే చివరగా నామాటగా నిట్లందును. నందులవారి 

(గంథము ఆంధ్రసరస్యతీ సమారాధనలో నొక అపూర్వమైన 

ఫుష్పుము. 

“భవతు 

- యస జోగారావు 

ల 



వాకు పోస హారము 

పరిశోధన చేయు నంకల్పము నాలో వీడా వాపము చేసిన అమృత 

హృదయులు ఆచార్య శ) దివాక ర్హ "వేళటావథాఎగారు, స్వద్షయ 

(శ్రీదు వ్యూరి వేంకటరమణ శా న్ర్రిగారు. నాలోని పరికొ ధన కళాపిపాన 

కహూపిరిపోని, డాని కుపాననారూపవించ్చిన సుగృహీత నామభేయులు 

ఆచార్య యస్య జో గారావుగారు, 

కవిత్రయ భారతము నాకు సిత్యపా రాయణమగుట, ఆ[గంథము 

లోని భాగములను డిగీవి ద్యా్థులకు ఇగువది సంవత్సరములు పాఠము 

చెప్పు అవకాశము కలిగినది. అంతేకంఖు వెేేపమేమనగా కవిత్రయ 
పిణీతమైన భారతమందలి ఉపబేశము (ప్రపంచించుట మత్పురాకృత 

సుకృతమని భావించును. . 

ఈ సిద్దాంత వ్యాసమును పరీశీంచి పిహెచ్. డి. వురస్కా-ర 

మున కర_మెనదగా నిరయించిన న్నాయనిశేతలు ఆచార్న ఖండవలి 
పాపా ణ ఫణ లీ ద్ 

లవ్లీ శ్రరంజనము (రిమైుర్లు (ప్రొఫెసర్, ఉసా శ్రనియా విశ్వవిద్యాలయము, 

హైదరాబాద్; థాక్షరు (శ్రీమతి జె. హేమలత, (పిన్సిపాల్, సాయి 

బాబా పోస్టుగ్రాడ్యుయేట్ కళాశాల, అనంతపురం; డాక్టరు (పసాద 

రాయ కులపతి హిందూకళాతాలు గుంటూరు గార్లకు నాకృృతజ్ఞ ౮ 

పూర్వక (పణామెములు, 

ఈ (గంథనిర్మాణమునకు వలయునట్లు నాలో సాహిత్యాఖి 

రుచియు, భావీశికదృష్టియు చెంపొందించిన గురుపరంపర సర్వ (శ్రీ) 

నండూరి రామకృష్ణమాచార్య, స్వర్గీయ దిగును రి సీ తొరామస్వామి; 
౯ రి ౧ 2 

స్వర్టీయ దర్భా స ర్వేశ్వరశా స్రీ, (శ్రీ చనెంపరాల సూర్యనారాయణ 

ఫొ, (శ్రీ ఖండ వల్లీ లత్మీరంజనము, (శ్రీ వో బేటి సుబ్బరాయ 

వాసి, (స్రీ బులుసు వేంక శేశ్వర్లు. ఈ (గ్రంథ రచనమున కుపయుక్క 



మైన ఎందటో మహానుభావులైన సంస్కృ ఆాం[ధ ఆంగ్గరచయితలకు 
సీరాజనము సమర్శించుచున్నా ను. 

సహృదయభూమిక నన్నుగహించిన ఆచార్య (శ్రీ) జోగారావు" 
గారికి అశీఃకుసుముము లబ్టివర్షి ౦చిన ఆచార్య (శ్రి) దివాకర్ల చేంకబావ 
థాని గారికి నా [పణామములు. 

ఈ మహా గంథరచనము కనుకూలమైన వాతోవరణము కల్పిం 

చిన కళాశాలాధ్యకులు, రసజ్ఞశేఖరులై న (శ్రీ కె. వురుహాత్తము 
గారికి నా పుష్పాంజలి. ఈ(గ్రంథము ము(ద్రణమున కనువుగా తీర్చిన 
సన్ని|త్రమణులు (శ్రీ వి. రామకృషప్త రాను, (శ్ర టి, భాస్కరరావు, 
(శ్రీ మ్, సత్యనా రాయణ, ఊా॥ చామర్తి కనక య్య, శ్రీ) ప భంజన 

న్యామి, శ్ర) సాంబశివరావు, శ్ర చేంకట్రాను (పభ్భాతులు, 

ఈ (గ్రంథము ము[దించుటకు రచయితలకు చేయు ఆర్థిక సళోయ 
ప్రణాళిక కింద (థ్రీ) తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము కార్యనిర్వాహాణాధి 
కారి మాన్య మహోదయులు (శ్రీ వ. 7. ౬. కు పనాద్ ౧. A. 5) 
గారు నాకు 5000/- రూపాయలు (పాసాదించిరి. ఇది (శ్రీనివాసుని 
కృపాకటాతుముగా భావింతును. ఆం[ధ(ప జేళ్' (పభుత్యమువారు 

(గంధము దణముకొ్అకు అరటన్ను కాగితము చౌకధరకు ఒసంగినందు 

లకు ధన్యవాదములు, ఈ (గ్రంథము దణమునకు చేయూతనిచ్చి న 
Y.B. రెడిగారికి నా కృతజ్ఞతలు. 500 పుటలకు మించిన పరికోధనా 
నిబంధనమును పట్టుమని రెండునెలలో పరమ రమణీయముగా ముదం 
చిన (శ్రీపతీీ వెన్ ఆ ధినేత (శ్ర గణేశరరావుగారికి శుభాకాంతులు, 

మ-'ఖ చిితము అందముగా మలచిన మిత(న్రీ) లీలా వీ_రాజు 

గారికి కృతజ్ఞతలు. భవదీయుడు 

దుందుభి (శ్రీరామనవమి, నందుల గోపాలకృష్ణమూర్థి 



(గ్రంథ రచనా సముద్దెేశమం 

నారాయణం నమస్కృత § 

నరంచై వ నరో తమమ్ 

చేపీం ; సరస్వతీం వ్యాసం 

తతో జయ ముదీరమేత్, 

వ్యాసం వశిష్ట న పారం 

కః పొత్త) మకల్దవమ్ 
సరాశరాత్శజం వంచే 

శుకతాతం తవోనిధ్ధిమ్. 

థర్జునూలం జగత్పర్యం 

ధర్మశ్చ శతి మూలకః 
భారతం పంచమో చేవః 

శ్రుతి సర్వన్వ వి సరః, 

వేదములు, ఉపనివత్తులు, భగవద్దీత, రామాయణ భారత 
భాగవతాది కావ్యములు భారతీయ సంస్కృతికి మణిదర్పణములు. 
అందున రామాయణ, భారతములు భారతీయులకు “రెండు కన్నుల 
వంటివి. ఉద్ద)ంథముల ప్రభావము భారతీయులపై. ననన్య సామా 

న్యము, ఇహాము[త మహా తరమగు మానవజీవితమును పరిపాలించు 
మౌలిక విషయములు చతుర్విధ ఫురుహార్థ ములు. అవి ధర్మ, అర్థ కావు 

మోక్షములు, వురువార్థ మనగా ప్ర చెందినదని అర్థము కాదు, 

చర్కిత్రను నిర్మించు వ ర్రనమును పరిపాలించునట్టి సర్వవివయములు శ్రీ 

పురుషులకు సమానము. ఆ వర్తనము నాచే? కించి ఫలమును నిన్జేశించు 
నట్టి, సుకుపార్గ ములకు సంబంధిం చిన సర్వ పరిజ్ఞానమునకు, సమ్యుగ్విజ్ఞా 

ననునకును గేదానము నిధానము మహాభారతము, 



| 

ee జ గ ధశ్నేచా నేచ కామేచ మోన్నేచ భరత రభ 
యదిహో_స్తి తదన్య త యన్నేహో సి నతత్ క్వచిత్ ౫ 

భారత (గంభథమున బితిపాదింపబడిన బే తరత) కలదు, దీన 
జెపుబడనిది ఎందును లేదు. అని ఈ శ్లోకభావము. వవంగుణ ఏశిష్ట 
మైన భారతమును లోకము నపయక 9 యము? సంఛావించు చున్న ది, 
మహా కావ్య మో, మహాతిహాసమో, డీనికిప్పటికి దీ న (గంథము 
“బృప్పటి! ఇల్లి - ఇక మాద హుళక్కి 

మానవులకు మధ్య ఆధ్యాత్నిక సామ్యువాదము నెలకొల్పుటకు 
అవతరించిన అఖిల ఆతి సక దృక్పథ శిఖర ేఖరమైన అడై (రేభావ 
మును [పసవించిన ఆదిగ ర్భెశ రి భారతము, భగవద్దీతకు వుట్టిని లె 
వేదము, వేదశిఖలై న ఉపనిషత్తులు తత్తాంన్యేవణ పరాయణమ్ములెన 
దర్శనములు చేసిన (ప్రవచన పరమార్గమునకు మెట్లినిళ్లై, అతీత జేక్ 
కాలభేదముగ పరిణమించుచు, విశ౧మానవ సమూ క్ర తానమెన, స యె రా చ 

En 

mr 
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ఏ DI Ee చం వ అం అం నియ ఘటం గం (దో ప 
Gc ry 

జ 

వచె 

స్య జ్. ఉం పె చ్ య నె. ఆచి ర గ ల “ల్ 

నముచ శయం ఇని వపా గొరమవాకుకాతప్” అని [పస్తు తించి 
—_ 

యునా నుం {కది అలా [సథము జా 82) 

కును ననంషయు అయింద అరుదు గక భా కముచదువవకనా? 

TY Ee TSR TTR ద థా 
అవశ్షము క Hai rds శైలు ఆగ్ ఆ వక శన ప జు | శివ్సిక్ కః త్ర . యో 

ara) లో ల్ 
“1 గ టి ca, వ్ wm మం భా. * జనం అదో ఖు ఖో శ వం > 
oe) ప (. అం! 7 lee fs గా ర. చే శ్రీ ల! షు nn) FS ఇ జ్య; జ్ జు వ ప భి స CNY జీల 0) గగ 

బే జ ఇకకడ తొ జయా క ల త | 
12 MN rm ras చా వై ఆల ల యన TN , 

జు అ అలక భసలం సను పంచ హా వముబను జయించి అసె. క్ విని 

వా ఆలీ తో 
శ చో జో ళో 

ర సరై je} ము; LTE RY ణు ss yarn WT అల్లి 
క్త వ్రముల vy CE BI స YT rm) 

యుధములను మైెట్రాలాబులను పయోాన్న చని. బాతలమునె నున్న జీవ 
/ డి 

వా 4 క స img ar thn ఎను మ కట జట్ల Tr re wT స్ త్ర త్ర గ సు Wate | dw a. Why హి చ మల న 

పఠనమునకు చూపవు ఎలు అవే మిిపమయము శావు, సాపాళ్ల సౌరభ 
sl న ఖ్ గే నే సే | శి న్లో a, * గో gu నో 

జ 2 వ్ న 33 pn sy a, కా ల చలల కె న్న (ల! ల శీ ఖీ. క ha 1 కాడి గ a భ్ టి mrt క్తో 
Ys అకక | ఖా | శ్ ఎ ఇకా ల Mads Baw woh om ల డాం టీ సత్తీ తని యును జీవితములో 
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సర్యావస్థలందును పూజింపవలెను. అందున భారలీయ ధర్శపిజ్ఞాన 

నపళసయవు లు. విజ్ఞాన 
a Ey 

కౌత్రుములో దినదినమునకు వచ్చు నూతన విషయములను గ్రాహీంచు 
టకు సరికొత ప్రస కములు పఠించుట ముఖ్యము  సాహిళ్ట విషయ 
ములో (సాచిన గంథములకెక' |పతిపతి,యున్నది. అ |గ౧థములలో 
సౌందర్వాధి దేవత నిత్యే ప్రత్య సుందరముగ. [ప్రకాశించి మనణను 

సర్వస్వములై న రామాయణ భారతము లవశ 

అకర్షించును. జేబు మహోశయుకు |పాచీన సాహిత్య పైశిష్ట్యమును యిం 6 . శ్రా డా ఉం 

ఇట్లు (పస్తుతిం చెను : 

“In Science, read by preference the newest works, 
mn Literature the oldest. The classic Literature 1s. 
always modern,” | . 

నేడు మనము ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక రంగములలో. 
ఎదుర్కొ_ను సమస్యలను భారతము సర్వసులభముగ సార్వకాలికముగ_ 

పరిష్క-రించినది. భారతము ధర్మ నికేపము. వేదాంత రసాయనము. _ 
భోరత' పరమార్థము ధర్మా _ద్వేతము. అందుచేతనే (పృప్రథమ 
గణ్యముగ నన్నయగారు భారతమును ధర్మతత్న జులు ధర్మశాస్త్రం 
బని ప్రస్తతించుచున్నా రని" "నుడివిరి, ధర్మమునకు నాయకుడైన ధర్భు 

గగ ధరో ఇ రతుతి రహ్నీతణ. 
“యతో ధర్మ స్తతో జయః’ 

ఇదియే భారశనంచేశము. అందులశే భారతమునకో జయేతిహాస్. 
నును 'పేరువచ్చినది. సర్వమానవులకు సర్వకాలావస్థ్రంలో. ధర్నాచర.. 
ఇమే ఇహలోకసౌఖ్యము, పరలోక ని శ్రయసము కలిగించునని ధ్వని. 

భొరతము  విశ్వశేయము  నొనగూర్సుటకు నుత్క్భష్ష 
సౌధనము, 



థీ 

*ళసీ మయ ధశ్మార్ల కామ మోతుములకు నత్యంత సాధనంపై న 

దాని” అని వొగతబడినది, తిక్క-న సోమ =ూ జియు భవబంధ నిమోచ 

నము చేయు సాభనరుగ భారతమును స్వీకకిం చెను. ఆ మహామహి 

తాత్నునకు హకిహరనాభుడు న్యస్నములో గోచకించి ఇట్లు పలికెను, 

“జననమకణాదులై న సంసార దురిత 

ములకు నగపడకుండంగ దొలగు తేరున్ర 

గను'నెలుంగు నీ కిచ్చితి ననిన లేచి 

నిలిచి సంతోష. మెదనిండ నెలవుకొనగు 

( విరాట - పృథమ _ 2కి 

భార తామృతము కర్తపుటంబుల నారగో)లి అంధా్రావళి మోద 

ముం బొరయున్న ట్లుగ కవితగీయము భారతమును నినిరి కించిరి, 

భారతములో పృత్యంశే ము. ధర్శసరిమళమ:తో సచాళించు 

చున్నది. ఆంధ మహాభారతము చతుర్విధ పురుషార్థములు, సత్యా 

పాాంనలు భూతదయ, విద్యాజ్ఞానీలాదులతో కూడిన మానవుని బహ్ా 

రంతర వ్యక్షిత్వేమును పరిపాలించు బహువివషయను లుపబేళించు. 

చున్నది. 

ఆం[ధవమపహాభారతములో పృథాన కొథాముఖమున పాత )లముఖ 

మున ఉపాఖ్యానముఖమున నంవాదముఖమున చేయబడీన ఇప బిశిక 

(పతిప ర్తిని (పపంచించుటయే ఈ సిద్ధాంత నిబంధ నముయొక్క_ సరమ 

'భ్యేయను. 

ఈ (గ్రంథరచనకు మార్షదర్శకులై న అన్నద్దురు బేవులు ఆచార్య 

శ్ర జోగారావుగారికి జీవితాంతము నేను బుణగ్య్రస్తుడను. 

వై ణా 
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నాపహిత్యంము-డవదోళకము 

సాహిత్యము నిరంతరము [సవహించు (స్రవంతి, అది విశ్వజనిన 

మైనది. మానవహృదయము ఏ శు భముహూర్తమున రసార్ష్ర్రమయ్యెనో 

ఆ మణణమున సాహితీలత చిగుకంచినడి. ఆ సాహిత్యలత అనాది 

“కాలము నుండియు, నవనవో న్నేషవికాసముత్ జలుగొందుచు, నిత్య 

నూతనపకిమళ భరితమైన కావ్యనుష్పముల నొనంగుచు  నవృృాదయు 

లకు స ర్వేం్యద్రియ సంతిర్పణ మాచరించుచున్నది. (బహ పదార్థము 

ఎట్లు అనిర్వచనియమో అశ్తు సాహిత్యముగూర్చి నిర్వచింపబూనుట 

అసాధ్యము నిర్వచింపబూనినను, ససాక ల్యముగ వివరింప నెవ్వరికని 

తరముకాదు, 

“సహితస్య భావ =సాహిత్య ము 

ఈశబ్ద్బముహ్యుఖంతము. కావున సాహితీ అనియు నగును, 

“ప్పి లేన సహితఃి'- 

ఈ విధముగా సాహిత్యపదమును నిష్పన్నము చేయవచ్చును. 

'పాచీనకాలమునుండియు నాహిత్యము కావ్యపర్యాయవాచక 

యుగ వాడబకుచున్నది. కావ్యలతుణములనుగూర్చి 'తెలువు శాస్ర్రము 

నరు అలంకారశా స్త్ర మనియు, సాహిత్య శా స్త్రమనియు సంస్కృతమున 

వ్యవహారము కలదు. 

(పొచీన నంస్క్య్భృ తాలం కారిక శేఖరులు సాహిత్యపదమును ఇట్లు 

నిర్వచించిరి. 

ఛామపహాదులు “శట్రార్థాసహిత" కావ్యం” [నసహీతములగు 

పదార్థములు కావ్యము] అని చెప్పిరి. వ్యక్షివి పెక టీకాకారుడు 
హూ se తుల్యక శ తన అన్య్యూనానతిరిక్ష్యత్వ్యం [సాహిత్య మన 



క్రీ అంధమహాభారకము ౨ ఉపదేశము 

కళ్షైర్థములకు సమానమగు పహాక్కు_గలిగి ఒకటి పాచ్చుగా శాన, 
యొకటి తచ్చుగాగాని లేకుండుట] అని వ్యాఖ్యానిం చెను. సాహిత్య 
విద్యయన శశ్లార్ధరూపమన కావ్యనిద్య. నిరతిశయ (పేమాస్పదమైన 
రసనములోకూడినశసార్థములు సాహిత్యమని సూలముగా చెప్పవచ్చును. 

(కావ్యాలంకార సనంగవాము- నన్ని ధానమువారి వ్యాఖ్య- పుట 81.) 

పద్య కావ్యము, నాటకము, నవల, కథానిక, గేయము మున్న గు 
నవి సాహిత్యములోని అంతర్భాగము లే. (పాచీన భారతీయాలంకారి 
కులు పద్య కావ్యమును దృషఫిలోనుంచుకోొని కావ్య సామాన్య లశుణ 

ములను నిన్హేశించియున్నారు. సాహిత్యమునకు శిఖర ప్రాయమైనది పద్య 
కావ్యము. సాహాత్య పదమునకు సమానార్థక ముగా అఆంగృమున 'లిట 

కేచరు_ (Literate) అను పదము (ప్రయోగింపబడుచున్న ది. 

ఆంగ్లోయు లొక (గంథము కావ్యశస్ఞైర్హత పొందుటకు సర్వ 
జనరంజకత్వము, సుందరమైన రచనాబంధము, రసానందజనక త్యము, 

(వధానముగా ఉండవలెనని, సనిర్హైశించియున్నారు. హడ్సన్ మహా 
క్యుడు సాహిత్యలతుణములనిట్లు వంగడించెను. 

“Literature is composed of those books, and of those books 
only, which, in the first place, by reason of their subject matter’ 
and their mode of treating it, are of general human interest; and 
in which, in the second place, the element of formand the plea- 
sure which form gives are to bes regarded as essential.” 

(An Introduction to study of Literature-Page 10) 

మన ఆత్మ చిదానంద స్వరూపము. (ప్రీతి స్నేహము, దయ, 
భక్షి మున్నగునవి నాలి సక భావావస్థలు. ఈ భావములను వ్యక్తీ 

కరించుటయందు కావ్యములు మనకు ఉపయుక్కవమగుచున్న వి. మనము 

కావ్యానుశీలనము చేసి తద్దత భావములను హృద్దతము చేసికొని, కోశ 
త్రయాళ్శక మైన సూ త్మ శరీరమునందు సద్భావముల సం[గ్రపింతుము. 



సాసిత్యము _ ఉపదేశము 3 

కావ్యములు లోకోత , రానంద (పదములు. ఈ కావ్యానందము 

(బ్రహ్మానంద నహోదరము, విగళిత వేద్యాంతరము  వాచావుగోచ 

రము అనుభ వె వేద్నమని ఆలంకారికులు. ఎల్లరు 1 పస్తుతించి 

యున్నారు. అనందమే జ్ఞానసారము. ఆనందమయకోశము విజ్ఞాన 

మయ కోశమునై యున్నది. ఈ ఆనందమునకు మూలకారణము 

భావము. భావవ్యం జకములగుట చేతనే కావ్యముల కగస్థానము లభిం 

చినది. వేదములు, శాస్త్రములు మానవులకు కర్త వ్యము తాసనరూప 

మున (ప్రబోధించుచున్న వి. నురాణములు మి(త్రులవలె |ప్రబోధించు 

చున్నవి. కావ్యము కాంతవ లె మనోరంజనము చేయుచు, వ్యంగ్య 

ముగ ధరోపడేశము చేయుచున్నది. ఉదాత్త భావము లే మన సూత 

శరీరములను పోవింపగలను. భావముల మూలమున జ్ఞాన ముత్పన్న 
మగును. పరిణత మగును. భావ[పాపీ,8 భావన ఆవశ్యకము. 

“యాదృ్భశీ భావనాయ'త్ర సిద్ధిర్భవతి తాద్భశీ? 

(ెస్టభావములే మనలను నెన్నంటియుండి _శేయోదాయక 
మగును. సుందరభావము తెందు సం(గహి ౦పబడునో అట్టి బే ఉత్తమ 

కావ్యము. కావ్యగత భావములు హితకరములు. నుకవుల (గంథములు 

నద్భావ రత్న (గథికములు, తనుపాచేయములగు ఆధ్యాత్మిక భావము 

లను [గహించి మన సూత్షుశరిరములను పోపి.౦చును. కావున అట్టి 

(గ్రంథము లే సాహి హిత్యము. 

ఏ యేభావములు నంగహీించి ఉత్తమ పథానువర్తులమై 
ఉన్నతపదవిని సాధించగలమో, "దేనిని పూనుకొని యుండుటవలన 

మనుష్యుధర్మములు మన కలవడునో అట్టి ఉదాత్త భావములు మన 

చిత్తమున నైర్భల్యము ఆనందము చేకూర్చి (కముముగా నుత్క్భృష్ష 



4 ఆంధ మహాభారతము _ ఉపదేశము 

లాభము నొందజేయును. వేదశాస్త్ర సర్వకళాసారము సాహిత్యములో 

ని వేవీంచబడినది. 

వేదళాన్రువురాణ కావ్యములు ఉత్కరోత,ర రమణీయములైై 

సహృదయ సమాహ్లాద  సంధాయకము లగుచున్నవి. అభినవగుప్ప 

పాదులు కావ్యముల వముహత్ర్శ్వమును బహుధా (పస్తుకించెను. వేదము 

పభుసమ్మితేము. పురాణము మి(త్రనమ్మితము. కావ్యము కాంతా 

సమ్మితము. వేదము “సత్యం వద” “ధర్న ౦ చర” ఇత్యాది 

కర రృవ్యములను శాసన నరూపమున నై? ?ించును. ఇట హేతు వాద 

మునకు తావులేదు. సైన్యాధికారి ఆజ్ఞ ననుసరించి, సై నికుడు 

వురోగమింపవలసిన "దే. (ప్రశ్నే అను దానికి అవకాశమే లేదు. వేద 

ములు శబ్బప్రధానములు. శబ్ల్రమును మార్చుటకు మనకు అధికారము 

"లేదు. వురాణ నాలయము మితే)సమ్మితేము. అనగా మి[తునివలె 

ఉపచేశించునది. అయినచో మిత్ఫుడనగా నెవరు! భర్ఫవారిమహో 

కని సన్నిత) లతుణముల నిట్లు వివరించెను. 

“పాపా న్నివారయతి, యోజయతే హితాయ, 

గుహ్యం నిగూహాతి, గుణాన్ (పకటీకరోతి, 

ఆపద్దతేం చ న జహాతి, దదాతి కాలే; 

సన్మిత) లక్షణ మిదం (ప్రవద_న్లి సన్మఃణి 
(భర్భృహారి సుభాపి.తములు లా సీతిశతకము-65) 

ఊనుపనులనుండి నివారించుట, మంచిపనులు చేయుటకు పోత్చా 

హమిచ్చుట్క రహన్య సంరతుణము చేయుట,  సద్దుణములను (పకటిం 

చుట, ఆపత్యా-లమున మి(తుని నీడవలె అనుసరించి యుండుట 

సన్నిత్ర లవణము. ఇట్టె సన్నిత్రలు తల్లిదం[డ్రులు, మిత్రులు. మి(త్రుని 

వంటి పురాణ వాజ్బుయము వేడ పతిపాదితమైన “సత్యం వద” “ధర a 

చర” అను ధర్భుములను. సహతుకముగా సోడ్హాహరణాముగ్గా కల్లాం 
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రూపమున నుడునుచు, తదాచరణమువలన నుత్సన్న మగు నష్టములను 

వెన్ను దట్టి ఉపచదేశించును. అందుచేతనే వురాణవాజ్బముము అర్థ 

(పధానము. 

ఇక కావ్య వాబ్మయము కాంఆా సమ్మితే మై యల రారు 

చున్నది. పతివితయైన భార్య తన గుణశీలములచే మృదుమధుర వాగ్వి 

న్యాసము చేయుచు భర ను ధర్శమార్షమున నడపించును. ఆ ఉత్త 

మాంగన తన భర్మకు వాచ్యరూ షమున ఉపదేశింపక తన గుణ (పవర్శ 

నాదులచే వ్యంగ్యరూపమున ఉపదేశము చేయును. అందుచేతనే వేద 

పురాణ వాజ్బుయములక ౦7కు కావ్య నాజ్బయము _వెలతుణ్యములో 

నలరారుచున్నది. వేదములు శాసించును. వురాణములు బోఢించును. 

కావ్యములు రంజించును. మూడింటను ఉపబేశము నమానమే 

అయ్యును రంజనముతో కూడిన ఉపదేశము _కావ్యములందలి ఏే 

పము, (పా-చీన కాలమునుండియు కావ్య వాజ్బయము ఆనందోవ చేశ 

ములతో కూడియుండి సర్వజన నిరోధార్య మగుచున్నది. 

ఆర్యమహడధ్ధలు మధుమయ పఫణితులతో రామాయణ 

భార తొది కావ్యములు రచించి ఛార తీయులకు తబుగసి వెన్ని ధులుగా 

పృసాడించిరి. 

కావ్య ప్ర) యో జనము పురస్కరించుకొని సంస్కృ తాలం కారిక 

శేఖరులగు భరత, భామహోదులు సమగ ముగ చర్చించియున్నారు. 

ఛరతమహర్షి నాట్య శాస్త్రమున దృశ్య కావ్యావిర్భావమును 

వివరించెను. అతని సూత్రము లనేకము శవ్యకావ్యమునకు కూడ 

. అన్వయించును. ఇం(ద్రాది చేవతలు (బహ్యనుగూర్చి తపస్సుచేసి క్రీడ 

. నీయకము [మనస్సునకాకర్ష క మగునది], చూచుటకు వినుటక్రు, 

యోగ్యమైన వినోదవస్తువును సృజింపుమని (ప్రార్థించిరి. 
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tt క వే లా ఛా శక 29 క్ర)డనీయ మిచ్చామో దృశ్యం శృవ్యంచ యద్భ వేత్ 

(నాట్య శాస్త్రము — (పథమ బా 11) 

(బ్రహ్మ తత విదుడై. చతుక్వేదములను సరించి 

కళ ఎ నళ జ్ గాద న బ్య అలు ఆహం కా ధర్మమర్థ్యం యశన్యం చ సోపచేశ్యం ససంగహమ్ 

భవిష్యతశ్చ లోకస్య సర్వకర్శానుదర్శకమ్ 

సర్వశాస్తాార్థ సంపన్నం సర్వశ్ల్చ (పవర్హకమ్ 

నాట్యాఖ్యం పంచమం వేదం సేతిపోసం కరో మ్యవహామ్.” 

(నాట్యళాస్త్రుము - (పథమ. - 1జీ, 15) 

ధర్మ (ప్రతిపాదకమును, చతుర్విధ పురుషార్థ సాధకమును, యశ 

స్మ_రమున్కు ఉపదేశనహీతమును, సమ్యగ్ జాన పదమును ముందు 
షా 

తరములవారికి సతిక-ర్భమార్లముసు (పదర్శించునదియు, నర్వశాస్తాార్థ 

సంపన్నమును, సరషకల్ప! పవర కమును, ఇతిహాస సహీతమును అగు 

నట్లుగా “నాట్యము” అనెడి పంచమ వేదమును (బ్రహ్మ సృజించెను. 

దీనినిబట్టి నాట్యము ఆనందోప బేశాత్మకమై యుండవలెనని "తేలు 

చున్నది. ఈ లత్ణము శ్రవ్య కావ్యమునకు నహితము నమానము 

గనే సమన్వయించును. ' 

ఆరవ శ తాప్రలో విలసి ల్రీన భామహాుకు స త్కావ్యము,ధ ర్మార్థ 

“కామమోక్షములందును, కళలయందును, నేర్పును, కీరి ని, (వీతిని 

కలిగించునని తెలీపియున్నా డు. 

“ధర్మార్థకామ మోతను నై చక్షణ్యం కలాసు చ 
(ప్రీతిం కరోతి శీర్తించ సాధుకావ్య నిషేవణమ్” 

(భామహాలంకారము - [పథమ 2) 
కావ్యవిద్య సమస్త విద్యలకు నిలయము. అది సకల విద్యల 

సారము. ఈతని అభి పాయము ప్రకారము చతుర్వర్ల వ్యుత్పత్ని యు, 

కశాపరిజ్ఞానమును, కీర్హైయు, ఆనందమును కావ్యప) యోజనములు, 
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దండి మహాశయుడు సాహిత్యమను దర్పణమున ఆదిరాజుల 

యశోబింబము ప్రతిఫలించుననియు, సాహిత్యములో సామాజిక జీవన 

చితుణముండవ లెనని నుడివెను. కావ్యము మానవుల సర్వ కామ్యుముల 

అభ్గివర్షించు కామభేనువని (ప్రస్తుతించెను. 

ct వోవిం, నూ జఎనుమ్ 
ఆదిరాజ యశ్ బింబ మాదర్శం (ప్రాప్య వా శ్ర నుమ 

తేపూ మసన్నిధానేఒపి న స్వయం పశ్య నశ్యతి. 

గెర్లోః కామనుఘూ సమ్యక్ (పయుక్తా సర్య తే బుధు 

దుప్ప్రయుక్తా ఫునర్జోత్వం ప)యోక్తుః మైవ శంసతి) 
వాని దర్నా 

త్ (కావ్యాదర్శము - (ప్రథమ - క్, ర్స్ 

ఆనందవర్గనునికి ముందున్న ఆలంశకారికులు కావ్య (ప్రయోజన 

ములలో దీతితోపాటు కీర్తిని ఇతో ప జేశములను చేర్చం. 

ఆనందవర్గనుడు ధన్యాలోకములో కావ్యప్రు యోజనములను 

ఆనందోపజేశములని స్పష్టముగా చెప్పెను. పామరజన హీతౌర్గము 

ననై సదావారోపచబేశము చేయుటకొటేే భర తాదులు నాటకములను 

నిర్ణయించిరి, 

అనంద ఉపబేశములలో వది (పథానము? అని (ప్రశన్నీంచుక్ ని 

అభినవగుప్తపాదులు తవు “లోచన” వ్యాఖ్యానములో సర్భజనహోౌళీ 

భూతమైన సిద్ధాంతేము చేసియున్నారు. 

“తత్ర కవే సావత్ కీర్హ్యాపి పీతి శేవ సంపాద్యా.య దాహ- 

కీరం న్యర్గఫల మాహుహుః ఇతాద్యి.... తథాపి ప్రీతి రేవ 

ఖా ప్రుధానమ్. 

అన్యథా ప్రభు సంమి తేభ్యో వేదాదిభ్యా? విత) సయ కళ 

'ఏతిహోనాదిది నః 

వ్యుత్పక్ని హేతుభ్యః కోజస్య కావ్యరూపస్య వ్యుత్పత్ని 

పీతోః 
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“కి)డనీయక మివ్బామో దృశ్యం శ్రవ్యంచ యద్భ వేత్ ”) 

(నాట్య శా న్ర్రుము - [పథమ - 11) 

(బ్రహ్మ తత్వ విదుడై చతు శ్వేదములను స్మరించి 

“ధర్టృమర్థ్వం యశన్యం చ సోపచేశ్యం ససంగహమ్ 

సర్వ శాస్తాొర్థ సంపన్నం సరషశిల్చ (పవర్శకమ్ 

నాట్యాఖ్యం పంచమం వేదం సేతిహోనం కరో మ్యహామ్.” 

(నాట్యశా(స్ర్రుము - (పథమ - 14 15) 

ధర్మ (ప్రతీపాదకమును, చతుర్విధ వురుపార్థ సాధకమును, యశ 

స్క్రరమును, ఉపబేశనహీతమును, సమ్యాగ్ జ్ఞాన్మపదమును, ముందు 

తరములవారికి సత్కె-ర్మమార్లమును (పదచర్శించునదియు, నర్వశాస్తాంర్థ 

సంపన్నమును, సర్వశేల్ప పవర్కకమును, ఇతిపోస సహితేమును అగు 

నట్లుగా “నాట్యము” అనెడి పంచమపేదమును (బ్రహ్మ సృజిం చెను. 

దీనినిబట్టి నాట్యము ఆనందోప ేశాత్నకమై యుండవలెనని "తేలు 

చున్నది. ఈ లతుణము శ్రవ్య కావ్యమునకు నహితము నమానము 

గే సమన్వయించును. 

ఆరవ శతాబ్దిలో విలసిల్లిన భామహుడు స త్కా-వ్యము,ధ ర్మార్థ 

శావమమోక్షములందును, కళలయందును, నేర్పును, కేరి ని, దీతిని 

కలిగించునని తెలిపియుస్నాడు. 

“ధర్మార్థ కామ వెగాత్నేషు వై చతుణ్యం కలాసు చ 

పీతిం కరోతి కీరించ సాధుకావ్య నిపేవణమ్”! 
(భామహాలంకారము - [పథమ 2) 

కావ్య విద్య సమస్కవిద్భలకు నిలయము. అది సకల విద్యల 

సారము. ఈతని అభిప్రాయము ప్రకారము చతుర్వర్గ వ్యుత్సతియ్యు 
కళా పరిజ్ఞునమును, క్రీరియ్కు ఆనందమును కావ్యప్ర యోజనములు, 
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దండి మహానయుకు సాహిత్యమను దర్పణమున ఆదిరాజుల 

యశోబింబము ప్రతిఫలించుననియు, సాహిత్యములో సామాజిక జీవన 

చితుణముండవ లెనని. నుడివెను. కావ్యము మానవుల సర్వ కామ్య ముల 

అభివర్షి ంచు కామభెనువని (పస్తుతించెను. 

““ఆదిరాజ యశొబింట నూదర్శం _పాపష్య వాజ్బ రుమ్ 

తేపొ మసన్నిథానేఒపి న స్వయం పశ్య నశ్యతి. 

గార్లాః శామదుఘా సమ్యక్ [పయుకా సర్య లే బు 

దుస్ప/యుక్రా ఫునర్జా త్వం ప) యోక్షుః మైవ నంనజి 

(కావ్యాదర్శము - (పథమ - 5, ర) 

ఆనందవర్గనునికి ముందున్న ఆలంశకారికులు కావ్య(ప్రయోజన 

ములలో పీతి తోపాటు కీరి ని పహితోపడేశములను చేర్చిరి. 

ఆనందవర్గనుడు ధన్యాలోకములో కావ్యపుయోజనములను 

అనందోపచేశములని స్పష్టముగా చెప్పెను. పామరజన హితార్థము 

నకై సదాచారోపదేశము శేయుటకొటే భరతాదులు నాటకములను 

నిర్ణయించిరి. 

అనంద ఉపజేశములలో ఏది (పథానము? అని (ప్రక్నించుకొో"ని 

అభినవగుప్కపాదులు తమ “లోచన వ్యాఖ్యానములో సర్యజనవాశీ 

భూతమైన సిద్ధాంతము చేసియున్నారు. 

“తత కవే స్తావల్ కీర్యాపి ప్రీతి రేవ సంపాద్యా.య దాహా- 

శరం నర్హఫల మాహుహుః ఇతాద్యి.... తథాపి ప్రీతి. రేవ 

> పథానమ్. 

అన్యథా ప్రభు సంమి తేభ్యో చేరాదిల్ళో, మితే సంత క భ్య 

'ఏలీహోనాదిది ర్? 

వ్యుత్పక్కి హేతుభ్యః కో2స్య కావ్యరూపస్య వ్యుత్పత్తి 
చూతోః 
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జాయాసంమితత్వ లత్ణో విశేష. బి (ప్రాధా న్యేన ఆనంద 

వ్వోక్ష్యః, చతు 

ర్వర్ల వ్యుశ్చ ప్త రపి చానంద వవ పార్యంతికం ఫలమ్. 

(లోచన వ్యాఖ్య - 40 - 41) 

కావ్యానుశీలనము తణబుచుగా చేయుటచే హృదయమను దర్ప 

కాము నిర్శలమై తన్నయత్వేము పెంచుటకు యోగ్యముగా నవరికుం 

డునో వానే సహృదయులు. అట్టి సహృదయులే కావ్యర సాస్వాద 

యోగ్యులు. ఈసహృదయులకు _కావ్యమున రనధ్యని పితీతమగు 

చున్నది. దిని వలన కవి _ప్రితినే మిన్నగా కోళువాడని (గహింప 

వలెను, (కోతలకు కావ్యము ద్యారా వచ్చు తన్మయత్యముశే పీతి 

అందురు. ఈ పతిని ఆశ )యించుకొని యున్న ది న్వుత్చతి. ఈ|బికి, 

న్యుత్చతి, అనునవి విభిన్నవిషవయములు కావు. విభావాదుల ఒిచి 

త్యమే పతికి సూతువు. రసోచితములగు ఏభావాదులద్యారా కలుగు 

సరూప సంవేదనమే న్యుత్సక్తి. కాన్రన కావ్యము తెచ్చు -రసాస్వాద 

మున పకి, వ్యుత్సక్ని అనునవి సంవలితములై ఉన్నవి. వీనిలో 
ప్రధానమైనది ప్రతి, 

దశరూపకకర మయమైన ధనంజయుడును కావ్య పు యోజనము 

ఆనందమని స్పష్ట్రపర చి ఫుకుపార్థసారమనుట కెంత మాత్రము అంగీక 
రింపటబేదు, 

“ఆనంద నిష్యందిషు రూపశేష్పు వ్యుత్పత్ని మాతం ఫి 

దః 
యో౭తీతిహాసా దిన డాహసాధు స స్మైనమః స్వాదుపరాబ్బు 

ఖాయి 

__ (దశరూపకము- పథమ. 6) 
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పకములు ఆనంద నిష్యందులు. వీనివలనగూడ ఇతిహాసా 

దులవలె న్యుత్సత్శిమా।[త్రమే కలుగునని చెప్పినవాడు ఎంత నిప్రుణు 

డైనను అతడు స్యాదుపరాజ్బుఖుకు, ఆ అల్పబుద్ధికొక నముస్కా-ర్లము. 

_ ఇతనిదృష్టీలో కావ్య(ప్రయోజనను ఆనందమే, చతుర్వర్షవ్యుత్పత్సి 

అన్నందులకు ఇతనికి ఆ(గహాము కలిగినది, 

లిక్క-నమహోకవి ఆంధమహాభారతములో “ఆత సమో దము 

బొంద గావ్యరసముం గొనియాడుచునుంకు దెస్పుశున్'” అని ఆనంద 

(ప్రాధాన్య మే తెలివియున్నా డు. 

ఛారతీయాలంకారకులు కావ్యమును కాంతతో వోల్చుట మనో 

హారము. కాంతకు చేహాగుణ భూవణాదులన్నియు సౌందర్యము కలి 

గించినను ఆత (పథాన మైయున్నది, కావ్యాంగములై న రసాలంకార 

గుణాదులలో అత యెది 1 అను డాని విషయములో లాతుణికులలో 

భిన్నా భఖృిఫాయములు కలను. వారు చేసిన చర్చా మధనమువలన 

అమృతము ఉద్భవించినది. 

ఛరతమహర్ష నాట్యశాస ములో నాటక సయోగసమయమున 

సహృదయుడు అనుభవించు సాకి షకానందమే రనవునియు, రూపక 

సౌందర్యమునకు నిదియె |పథానమనియు చెస్పెను. ఈతని మతమున 

కావ్యమున కితివృత్త ము శరీరమనియు, రసము సౌందర్య హతువనియు 

తెలియుచున్నది. 

భామహుడు మానన్రల శరీరములకు అలంకారము లేవిధముగ 

_ వన్నె తెచ్చునొ అనే వకోొక్సి ఘూలకమయిన అలంకారములు కావ్య 
_ శరీరమునకు వన్నె చెకూర్చు చున్నవి. కావ్య సాందర్యమునకు అలంకారి 

' కులు (పధానమని చెప్పుచున్న రసమునుకూడ రనవదలంకారమను వేర 

ఒక అలంకార భేదముగా పరిగణిం చెను, 
2 
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దండి*+శరీరము మొక్క బాహ్యా సౌందర్యమును సెంచునది అల, 

'కారములే అయినను అంక స్పౌందర్భోమును చెంచ్చి నె సౌందర్య మున 

గూర్చునవి గుణములే అని చెప్పెను. ఇతడు గుణ|ప్రాధాన్య వాది. 

భావమహుకు, దండియును కాన్యబహిరంత స్పౌందర్య హెత్య్యు 

లేనని (ప్ర్నించిరి. కాని అత్భుస్వరూపము పరిశీలిం చియుండ లేను. 

వావునుడు కావ్యాత్శనుగూర్చి విచారణ సాగించుచు 

“రీతిరాత్మా కాన్యస్య అని ఆక్నవిషయమును ముట్ట మొదట 

సరొ)_ నను, మానవశ వీళమునకు వతలెచే కావ్యశ: దిఠమునకు అత్మయుందు 

ననియు, అదిరీతి అనియు రీతిగుణములచే వర్పకుననియు, వి?ష్టపదరచ 

నాత క మైనదేరితి అనియు చెప్పి, అలంకారముబు కావ్య సౌందర్యమును 

నసనమకూర్సునని సమన్వయిం చను. దండి ఛామహుల గుణాలంకార 

వాదములను తన రీతి కిసిద్ధాంత ము" సనున్వయిం చేను. ఆనంద వర్గనును 

కావ్యాత్శనుగూర్చ్చి వచ్చిన పూశరారలంకారికు ల అధి! _ప్రాయములన్నీటిని 

సమన్వుయించి సర్భజనానందవర్లన మైన ధ్వనిసిద్థాంతేమును _పతిపాదిం 

చెను, కావ్యశ రరమునకు ఆత్మభ్యని యనియు, ఇది రసాలంకార 

ధ్వన్యాత్శక మై యుండునని _సిరూపించెను.  అభినవగు సుకు ధ్వన్య్యా 

లోకమునకు లోచనవమును వ్యాఖ్య |. ఆనండవర్గనుని ధ్వని 

సిద్ధాంతమును ఆమో దించెను. ఇతడు వస సలం కారధ్య్వనుల కంెకు 

రసధ్యనియే అత్యంత: (పథానమని సిద్దాంతము చేసెను. 

“రసము చేతనే సర్యకావ్యములు జీవించును. రసముబేఐ 

పర్యవ సాయులే?. 
రక 
నహ్ా రసాదృ అ త్య కల్చిడర్థః (పవర, శ్రే 

జాలా (అఫ్గి నవగుప్ప్రని లోచనవ్యాఖ్య 



కలదు అని (ఫన్నించుక్ని సోపపతి,కముగ సమాధానము చప్పి 

యున్నారు. ఉదాహరణమునకు పాండవుల కథ పి ఏశేహపఖ్యాతి పొంది 

నది. అది భారత చేశములో ఆచాలగోపాలమునకు తెలియని కథకాదు. 

కాని తిరుపతి వేంకటకవులు రచించిన పాండ డవోదో్వోగ విజయములను 

నాటకము (వదర్శింపబడినచో * దానిని చూచి ఆనందించుటకు ఎన్నియో 

వ్యయ ప్రయమాసలోర్సి అధిక సంఖ్యాకులు ఏ కారణముచే వచ్చుచున్నారు! 

వారికా కథ తెలియడా! తేలియును. సమర్ధ్యలెన నటులు నాటకము 

(పదర్శంచినచో ఒకానొక అపూర్వర సానుభూతిని ఫొంది ఆనందించుట 

కరకు వచ్చుచున్నారు. వారువచ్చునడి కథ నరుంగక కాదు. రసాను 

_ భూత్ వారి ముఖ్య లత ము. పురాణములలో కథకుమా॥[తమే [పాధా 

_ న్యము, కావ్యమునందు రనమున కే పట్టాభిపేకము. కథ పాతచే 

ఆయినను రసనిరహాణమున కపి మూపు  చేస్పునుబటి అది నిత్య 

నూతనమై, సహృదయ హృదయంగమ మగును. వాల్ళీకిమహర్టి 

తరానాూయుణా మహాకావ్యములో కథను సుభామభధురముగ నడపి 

యున్నాడు. ఆ కథను తీసికొని భాసుడు, మురారి మొదలగు కవి 

మండలి నాటకములను రచించి సహృదయులకు ఆనందము చేకూర్చిన 

సంగతి విజ్ఞాతపూర్వమే కదా, కథ- పాత్ర- రనము వీనిలో రనమున కే 

అత్యంత (పాధాన్యమున్నదని కంతకుకు తెలిపియున్నాడు. 

నిరంతర రసోడ్దార గర్భాః, సౌందర్య నిర్భరాః 

గిరః కపినాం జీవంతి న కభానూ(తమా[శితాః 

(కుంతకుని వళోకి, జీవితమ్) 

“కీవల కథను ఆ(శయించుకొని కవివాక్కు-లు బతుక లేవు. . 

శృలగారాది రసము లకు ఆటపట్టులు, నకోోక్సి మాగునృులయిన క్ి 
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జీవించును. ఈ అభి ప్రాయముచే ఆంధ్రసాహిత్య విశ్వనాథు 

ఎన విశ్వనాథవారు “పాాగ్విపశ్చిన్నతమున రసము వేయి రెట్లు 

గొప్పది నవకణాడ్భతిని మించి” అసి |పవచించిరి. 

ఒక కావ్యము ఆనందోపదేశములలో చేని మూలముగ జీవించు 

చున్నది అనునది పరిశీలింపవలసియున్న ది. కాన్యముయొక్క- జీవితము 
అవ సహృదయులకొ నంగ ఆనందముచై ననే ఉన్నదని స్పష్టముగా 

చెప్పవచ్చును. ఉదాహరణమునక్తు కవితేీయ భారతములో ఆది నభా 

విరాటోద్యోగ పర్యములను చదినినంత ఉ త్పాహముతో ఆనుశాస 

నిక శాంతి పర్యములు వల చదున్చుట లేదు? దీనికి కారణ మిదియే. 
పూర్వ పర్వములు కావ్యధర్భముతో నలరారుచున్నవి. ఉ_త్తరపర్యము 
లలో శాస్త్రధర్శము నిశేపింపబడినది. 

ఆలంకారికులు కావ్య(ప్రయోజనములలో ప్రధానమైనది ఆనంద 

మసియు, ఆనుషం౦ గి ప)/యోజనము ఉపబేశమనియు చెప్పినారు. ఉప 

చెశ మక్క_ర లేదని ఎవ్వరును చెప్ప లేదు. కావ్యమునకు కావ్యత్ర 

మొసంగు లతణము రసానంద జనకత మనియు, ఉపదేశము దాసి 

వైశీష్ట్రమును ఇనుమడింప చేయుననియు గపింపవలసి యున్నది. 

మమ్ముటుడు కావ్యపు కాశములో--- 

st బ్ జ్ 
కావ్యం యన న౭ర్థకృ మ్ 

వ్యవహారవిే విచేతరతుతయ్ే్ 

సద్యః పరనిర్భృత య 

కాంతా సమ్మితతే యోప ేశయుచే” 

(కావ్య ప్రకాశము - పిథమ-2) 

అని కావ్యప)యోజనములను మరికొన్ని అదనముగా శేరి ఎయున్నాడు_ 
శావ్యమువలన యశస్సు ధనము, న్యవహార జ్ఞానము, అమంగళ్ళ పతే 
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మనము, ఆనందము కలుగును. 'కావ్యమ? వలన ఆనందోపదేశము లే 

కాక మానన్రలు సర్య కామ్యములను పొందవచ్చునని విశద మొనన్చెను. 

అనందవర్థనుడు ఛరతాది మునులు పామరజనపాతము కొల, 

సదాభారోపేశ నిబద్ధమైను నాటకమును అవతరింపచేసినారని చెప్పి 

నన్నయాది పూర్యాంధ) మహోక ఏశ్షరులందరును కావో్యోపటేశ 

'మహత్వమును బహుధా  |ప్రస్తుతించికి. “నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ 

మహాభారత సంహితా రచన బంధురు డ య్య జగద్ధితంబుగన్ * ఆంధ) 

శబ్ద చింఆామణిలో “విశ్వగ్రోయః కావ్యమ్”. 

66 జ్ర బమ్మెర పోతరావొకడు భాగవతంబు జగద్ధితంబుగన్ ౫” 

- అనునవి ఉపదేశ పా)ధాన్య మును సూచించుచున్న వి. 

బహుజనాంగీకృత మైన సిద్ధాంత మేమనగా కావ్యములు (ప్రధా 

నముగ ' రసానంద పదములు గావలెననియు, పెదేశము వ్యంగ్య 

ముగా కాం తాసమ్మితముగా చేయవలెనని గమనింపవలెను. భార 

తీయులు ఉ భయలోకములకు సమ్మపాధాన్య మొనంగిరి. ధర శ్రమాన్తా 

'వలంబమే మూసనులకు (శ్రీరామ రశ. దానిని ఉల్లంఘించుటకు ఎంత 

మాత్రము వీలులేదు, ఏమా్యశము అవకాశము ఇచ్చినను ప్రజలు 

అధర్థపరు లగుదురను భయముతో “కావ్యాలాపాంశ్చ వర్ణయేత్ ౫ 

అను నతి వాక్యము కలిగినది, అనగా కావ్యములు చదువరాదు. 

దీనిలో పరమార్థము గుర్తించుట అత్యవసరము. భారతీయులు సనాతేన 

కాలము నుండియు, ఏ వ్యాపారము చేసినను చతుర్వర్ల వ్యుత్ప త్రి 

దృష్టిలో నుంచిళొని చేయుట ఉత్తమ సం పదాయము. 

సామాన్యముగ కావ్యములు శృంగార వర్షనలతో నిండియుండీ 

నానిని పఠించిన (పజలు, కాంతలకు దాసులై, మోవ్షమునకు మూరస్థు 
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లగుదురను భయముతో ఈ విధి వాక్యము పుట్టియుండును. వేదశాస్త్ర 

సుశాణములు అవశ్య పథపియములు. నుర త్ జ జోధకములు సంఫు 

మును తేప్పూడారి పట్టించునవి, కామో దేకము శెచ్చగొట్టు కావ్య 

ములు చదువరాడని ఈ వాళ్యమునకు అర్థము చెప్పునగును, ఈ 

కోవకు చెందినవి తారాశశాంక విజయము, అహల్యా సం[క్రందనము 

వంటి కావ్యములు. ధర్మోపదేశ సమనితేములు, భారతీయ ఏిజ్ఞాన 

సర్వస్వములు. రసానంద నిష్యంచములై న రామాయణ  భారకతొది 

కావ్యములు (ప్రాతఃన్నరణీయములు అని భావము, 

““ కావ్యాలాపాంశ్చ వర్త మేత్ ”? ఈ ఏథి వాక్యమును మనసులో 

ఉంచుకొని విద్యానసాథ మహాకవి పితాపరుదోయమున చర్చించి _ 

సిద్దాంతము చేసియున్నాడు. “యత వునరు త్తమ పురువ చరితం నని 

బద్ద్య లే త త్కావ్యం పరిత్యాజ్య మేవ, తద్విషయాచ స్ట ప్రతేక, 

కావ్యాలాపాంశ్చ వర్హయెత్ ౫ (ప్రతాప ర దీయము). అనగా ఉ_త్తను 

వురుషచరితే ను చికంపని కావ్యము: పరిత్య జింపదగినదని, శేవల 

మానంద మాత్ర (వయోజనముగా రూపాందింపబడిన కావ్యా 

లాపము వర్థింపదగినదసి విద్యానాథుని అభిప్రాయము 'ఉ తేమ స్రరుష 

చరిత్రము ఎల్ల ల్ల ప్రుడును ధర్శబద్ధ మే. ఉత్తమ పురుష వంత)చికణమే 

కాన్యమున పరోత్ష ధర్మసం చేళము. 

(ప్రభునమ్మితే మైన వేదనా జృయముకంశు, మ్మ తసమ్ముత మైన 

వురాణవాజ్హయముకం శ, వాం తాసమ్మిత మైన కావ్యవాబ్య యము 

ధర్మమును సరసముగా చి[తించి మానవులను ఎక్కువగా ఆక రిం చును 

ఈ విషయమును విద్యానాథ మహాకవి (ప్రతాప రు ద్రీయములో: మనో 

వారముగ లెలిపియు న్నాడు. 
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నో, య్యే దాల్ ప్రభుసమ్మి కౌ దధిగతం శబ్ద (ప్రధానాచ్చిరం 

యచ్చార్థ (పవణాత్ ప్రురాణవచనా దిష్టం సుహృత్సమ్నితాత్ 

కాంతా నమ్మితయా యమా సరసతా మాపాద్య కావ్య 

(శ్రీయా 
కర్ణ బ్యే కతుకి బుధో విరచిత _స్తమై సృహాం కుర్ణుహే. 

((సతాపరు దీయము- ఉ। $) 

కావ్య (ప్రయోజనము గూర్చి పాశ్చాత్య కపీక్యరు లు, విమర్శ 

కులు విసారముగ చర్చించియున్నారు. అదియును పరిశీలనార్షమై 

యున్నది. సాహిత్యము సర్యమానవాళికి సంబంధించినది, సాహిత్య 

లవీణములనస్ని యు సర్వేశ భాషలలో వెలువడిన కావ్యములన్ని టికి 

సమాన మే. భావ వేరెనను, భావము ఒక్క. 

పాశ్చాత్యనంస్కృతికి, సాహిత్యమునకు, కళలకు భవ్యక వితా 

వేశము నొసంగిన గౌరవము గ్రీకు సంస్కృతికి దక్కినది. “హోమరు 
మహాకవి రచించిన మహేతిహానమగు “ఒ జెస్సీ” (Odyssey) కావ్య 

(పయోజనమునుగూర్చి అల్కి_నసు (AlCIn01s) ఇట్లు చెప్పిం చెను, 

Be there Demodocus, the bard of fame, 

Taught by the gods to plzase, when hizh he sings 

The vocal lay, responsive to the strings’ (Odyssey - Page 102) 

కావ్య పయోజనము అనంద మే యను అభిప్రాయము శ్లేటో 
కాలమువరకు (ప్రచారములో నున్నది. 

'కాలక)మమున కావ్యము సతి బోధ చేయవ లెనను అభిప్రాయ 

మునకు (పాచుర్యము వచ్చినది. (ఫాగ్ (Frogs) అను రూపకమున 

అకిసన్ ఎ [Aristophanes 3] ఇరువురి పా[తముల ముఖమున వ 

నివయమును పురస్కరించుకొని కవి అరాధ్యుడగునో వివరించెను, 
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Aeschylus : Tellme this, for what merits it is that a poet may 

claim admiration ? 
Aristophanes - The Frogs 

Euripides : For the charm of his style, and because all the while 

he is schooling a wholes population 10 be good men 

and true, 

సేటో మహాశయుకు కవులు [పజలను ఉన్నార్గములో పెట్టునని 

భయపడి రిపల్సీక్ (Republic) రాజ్యములో కవులను దారముణముగ 

బహిప్యూ-రించెిను. “కనులు చేవతలవిప నుమున అసత్యము పలికెదచు. 

కవిత్వము నునభోనున్న కామ!కోధాఏ భావములను ఉబేకింప 

చేయును. అవి కృశింపచేయతకేగినవే కాని పెంపొందింపదగినవి కావు; 

Te జు ₹ క : ఎ చా ' 
నన ఎర్షమును కోరువ్న క్తి ఇర భావములను అదుపులో ట్రుకొన 

వలెను. ఇట్టి దుష్టభావము లుచేకింపచేయు కన్రలను పరిత్యజించ 

వలెను. 

“Poetry has the same effect on us when it represents sex and 

anger and other desires and feelings of pleasure and pain 

which normally accompany our actions. It feeds them when 

they ought to be starved and make them control us when we 

ought in the interests of our own welfare aud ha ppiness’* 

Plato - Republic - 

సేటో మహోశయుని ప్రియశిమ్యుథై న అరెస్థ్రాటిల్ [Aristotle] 

గురువు పృకిపాదించిన సిద్గాంకే మందలి లోపములను సవరించి ఆతని 

అభి ప్రాయములో  నిగూఢముగ దాగియున్న విశ్వ శేయఃశాంతును 

విశద "మొన ర్సెను. 

లలితకళలయొుక్క- పిధానాశ యము నహృదయుని మానసమున 

ఆనందపూర్వక చిత్త సంస్కారము గలిషించుటయేి. గీంసు చేశియుల 

ఉదా త్తభావనలో కవి అనితర సాధారణమైన స్థానము అలంకరిం చెను. 

నిల్చి, చిత) లేఖకుడు మొదలై నవారిలో కవియొక్క- స్థానము అది 
ఎ 

తీయమైనద. కవి అనగా ఒక మహాసంస్థ, విశ్వవిద్యాలయము, 
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కళ “శీవలము మానవులకు పంచేందియ తృ్షి నొసంసపటతో' 

పాటు అది నహృదయుల పై కలిగించు చితృసంస్కా-రము నై డాని: 

విజయము ఆధారపడినదని స్పష్టముగా మహాశయుడు నుడివెను, 

« The work of Art is in its nature and appeal to the senses and 

imagination of the person to whom it is presented its perfection 

and success depend on a subjective impression. 

(Aristotle’s Poetics by 6. H. Butcher 09 End of Fineart) 

ఆ వుహోవనీపీ. ఆ ఆనందమునుకూడ నిర్యచించెను. కావ్యా 

నందము లొకికానందమువంటిది కాదు. అది అలౌకికమైన ఆనందము. 

పామరుడు పొందు తు[ద్రయైన ఆనందము కాదనియు, సహృదయుడు, 

. పరిణత(ప్రజ్ఞుడు పొందు ఆనందమే పిమాణముగ స్వీకరించవలెనని 

“To the ideal spectator or listner who isa man of Education 

taste and represents an instructed public, Every Fine Art 

addresses itself, he may he called the rule and standard of that 

art,” 

(Aristotle's Poetics Art - Page 209 and-213.) 

అసలు ఉత మమానవుడు కాకుండా ఉత మక వి క
ానేరడు. (గీసు 

చేశములోని కవులు, కళా భిజ్ఞులు కళలసహాయమున ' గిసు బేశములోని 

పౌరులను ఉత వముపౌరులుగ తీర్చి దిద్దిన విషయము జగద్విదితము. 

ఆంగ్లేయుల సాహిత్యమును, విమర్శను పరిశీలించినచో.- కవిత్వ 

(పథాన [ప్రయోజనము ఆనందమే అని చెప్పు వర్షమొక టియు, ఆనం 

దోపచేశములు రేండును ఉండవలెననిచెప్పు వర్ణము మళొకటియు కల 

వని తెలియుచున్నది. 

“కళ కళకొల పేటరు (Pater) (పభృశులు దీనికి ఎక్కువ 

[పాధాన్యము నొసంగిరి, “కవిత కవితకొరశే,” అనునది వీరి ముఖ్య 

3 
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Sir Philip Sidney’s Defence of Poesy అను (గ్రంథ 

ములో వేదాంతులు, శ్వా న్త్రజ్ఞలు, చరి(త్రజ్ఞులక్రంశు కప [పజల నంవరిని 

ఆకర్షించు విధమున ఉపదేశము చేసి (పజలను ఉత్తనుమార్ష నంపన్ను 

లుగ తీర్చిదిద్దునని తెలిపియున్నారు. 

Isay the philosopher teacheth, but he teacheth, but he 

teacheth obscurely, so as the learned only can understand him; that 
is to say, he 162006 them that are already taught But the poet 18 

the food for 3 tenderest stomachs; ths poet is indeed the right 

popuiar philosopher, 

Sir PhiliP Sidney - Defence of Poesy - Page 16 

“Wordsworth” మహాకవి. సంఘములో కవియొక్క- అని 

తర సాధారణమైన స్థానమును (ప్రశంసించియున్నాడు. “కవి అనగా 

కా)ంతదర్శి.” _పపంచములోని వివిధచేశములలో భౌగోళిక, ీతోప్త 

భాపాభేదను లున్ననా, నూనవాళి నంతను వకోన్నుఖము చేయు సువర్ణ 

స్మూతము కలిగినవాడే కవి. (పపంచములోని మానవ్రలు ఏ మారు 
య. స్ అన చెప వ్యా ఇ ళం మూలలో ఉన్నను మానవత్వేమును జాగృత మొనర్చి నమైక్యపరచి 

సర్యమానవులను పూలభాటవై నడివించు నాయకుడె మహాకవి. 

Poetry looks before and after an upholder of Preserver carrying 

every where with him relationship and love. In spite of difference 

and soil anh climate of Language and manner of Laws and customs 

Poets binds together by Passion and knowledge of the vast Empire 

of human society as it is spread over the whole earth and over 21] 
time: . 

Prose Writings of Wordsworth 

‘Coleridge No man was ever yet agreat poet with- 
out being at the same time a profound philosopher' 
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మహాకవి గొప్ప త త్తంవెత్త కానివాడు కవి కాజాలడు అని తెలిపి 

యున్నాడు. తత్త్యేము ముందు దాని నుండి ఉద్భవించు కోవిత(ము తరు 

వాత అని తేలిపీయున్నాడు. 

రొమాంటిక్ కపీశ్యరులలో అశసరుడై న పె.ల్లీ మహాకవి, 
కవియొక్క- అత్యున్నతమైన స్థానమును తేనగంభమున బహుధా (ప్రస్తు 

తించెను. కోనలు ఎన్నుకొనబడని అఇెసనకర్తలు. ఉత మసుగుషులై న 

కబిశ్యరులు కవితా తపస్సుచేసి రచించిన సద్భానరత్న  గృథితమే 

కావ్యము. కవిత మానన్రనిహృదయమును విళాలమొనర్చి (పకృతి గత 

మైన ఆనందసీమలకు గొనిపోయి, అతిని మానసమున అ(ప్రయత్నముగ 

ఆదాత చిత సంస్కారము సమకూర్పునని తెలిపియున్నాడు. 

Poets are unacknowledged legislators of the world. Poetry is 

the record of the best happiest moments of the happiest best minds. 

An Introuduction to the study of literature = Page No. 93 

ఆంగైయ విమర్శకులలో బుపితుల్యుడగు మాత్యు ఆర్నాల్లు 

Matthew Arnold కావ్యమునకు నంచేశమునకుగల సంబంధమును 

పపతి కముగా నిరూపించియున్నాడు. మానవునివైై కావ్యము కలి 

గించు (ప్రభావము ఇంతింత అనరానిది. మానవజీవితములో అత్యంత 

(ప్రధానమైనది ధర్మము. కావ్యము అవశ్యముగ ధర బోధ చేయవ లెను, 

నీతిని ఉల్లంఘించినకవత మూననుని జీవితమును ఉల్లంఘీం చినట్టిచే. 

నై తికభథావమును ఉపేశ్నీంచిన కవిత మానవజీవితమును ఉల్లంఘించి. 

నష్టే. 
గు i 

కవితేయనగా జీవితత శ్వ న్యోఖ్యానమే. కవియొక్క వెళి 

ప్వ్యము జీవితమునకు సంబంధించిన సర్వవిషయనులను తనశ క్రి ముంత 

మైన, సుందరమైన భావములతో మేళవించి జీవనము: ఎట్లుసాగించ 

నలెనో చెప్పు దానివై ననే ఆధారపడియున్నది. ఈ మహామహూుడ్లు 
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కావ్యము నకు ధర్మోోప జేశమునకుకల సన్నిహితమైన సంబంధమును 
నొక్కి. చెపియున్నాడు. 

Mote and more mankind will discover that we have to turn to 

poetry to interpret life for us to console us to sustain us. 
Poetry is at bottom a criticism of life; that the greatness ofa 

poet lies in his powerful and beautiful application of aideas to 
life, - to the question How to live. 

A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt 
against life; a poetry of indifference towards moral ideas is a 
poetry of indifference. towards life. 

(The study of Poetry - Essays From Matthew Arnold * words - 

worth = 52-53) 

Lowell మహాశయుడు. ఇంకొక్క. అడుగుముందునకు వై చి 
జీవితత_త్త్యమును బోధింపని కవితగాని, కఏివై గాని నాకు గౌరవభావము 

కలుగదని అని తెలిపియున్నాడు, 

No poem ever makes me respect its author which does not in 
someway convey a truth of philosophy. 

An introduction to the study of Literature 

ఎమర్చను కవితణమొక్ష్క_ వె శిహ్ట్ణము సహృదయులనై కలిగించు 

చి తీసంస్కా-రమును ప్రురస్క-రించుకొసయే నిర్భయింసబడునని “తెలిపి 

యున్నాడు, 

The Great poets are judged by the frame of mind they induce 
The study of poetry. 

_ ఈ మహోనుభావులెల్లరు కావ్యమునకు నీతిబోధకుకల అవినా 
ఛొవసంబంధమును తెలిపియున్నారు. [పాక్ పతీచి విద్వాంసుల అభి ప్రొ 
యములను పరిశీలించినచో ఈ (కిందివిధముగా సీభ్ధాంతేము చేయ 
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వచ్చును. కాన్యరామణేయకమునకో భంగమురాని _ విధమున కావ్య 

ములోధర్శో “దేశము నేళవించవలెను. సూత్మముగా పరిల్లీలి + చినచో 

అనంచోప బేశములు రెండును ఒక్షనాణౌోముయొక్క-_ రెండుఫాగములని 

చెప్పవచ్చును. సంస్క తాలం కారికులు ధ్వని పథాన మైన కావ్యమును 

ఉత్తమకావ్యమని నిస్చేశించియున్నారు. ధ్యనియనగా నేమి ? ధర్భమే 

ధ్వనింపవ లెను. 

కావ్యములు పాచీన కాలమునుండియు ఏశ్వ(ేయమునకు సాధ 

నములుగ నున్నవి. కావ్య పయోజనములలో ఉపచేశము ఒకటి, 

దుర్నీ తిబోధకములగు కావ్యములు కోనలు పాయకూడ దు. అవి పజలు 

చదువకూడదు. కవికి సామ జిక బాధ్యతకలదు. కవులు ఉత్తమ 

ధర్మోప బే ళాత కములై న కావ్యములు రచించి, పరోవత్షముగ సంఘ 

(శేయమునకు తోడ్పడవలెను. సత్క- వులు కావ్యములదు సీతిధగ్భ 

ములను సరనముగా చితించి (ప్రజలను ధర్భ్యప్రవణ హృదయులు గా 

చేయుటయే కర వ్యము. 

వేదకాలమునుండియు కవికి ఉత సూత మ స్థాన మొనంగబడి 

నది. కఏశబ్దము ఓం[పథమముగా పరమా త్త శ్రవరముగ వాడబడినది. ఆ 

పదము [క్రమ్మకమముగ పరమాత్మ సాతమూళాా_.రముసొౌందిన బుషు 

లకు వాడబడినది. సామోద్దప్ప్ట్రలెన వె దిక బుములు, కనులు. వారు 

రచించిన కావ్యములు ఉపసివతక్తులు. అద్యులగు వెదిక కవులును, 

తొక్షికులగు వాల్ళీ!ి వ్యాసాను లును బుములగుటేో “వ్య దృష్టీ 

లోకోత ర వర్ల నాత్శకములై న రాయాయణ భారతి కావ్యములు రచిం 

చిరి. వేదములను దర్శించిఫవవారు నిగ్మించినవారు బుములగుట చేతను 

లొక్షిక్ష కావ్యములు రచించినవారుకూడ బుషుబగుటచేతను బుమషీకాని 

వాడు కావ్యము రచింపజ'లడు. దీనిని బట్టియే “నా2-నృషీ. కురుతే 

కావ్యమ్” అను సుభాషితము కలిగినది. | 
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వాల్మీకిమహర్షి, వ్యాసమస్నా, , భాంతీయులను ధర్మపేరులుగ 

॥ 35 : బాన FV “రౌవం ౪ తీర్చదిద్దు జగద్దిత కాంచుతో , భారతీయ క్ల నసర్వ ములుగ ము 

యణ భారతములను |పసాడించిరి. ఉదారచర్మతులగు (శ్రీరామ, ధర్మ 1 

జాది వా[తలనునృజించి, చిత్రించి మూననులమును ౫ డలకు ఒజ్జబంతు లుగా 

తీక్చిదిద్దిరి. ఈనాటికి (శ్రీ రాముడు, ధర్మజు ను; నీత్ర, డ్రౌసది మొద 

లుసవానే మానవా! ఫ్ర నూర్షద దర్శకులు, 

భార తార్హవమును మధించి ఎందరో మహానుభావులు, రత్నము 

లను వరి 'ఆంధభారతిని అలంకరించిరి. ఆం ధభారతముళో (పపంచింప 

బుడిన కొప బే?క (ప్రతిపత్సి వివరించుటయే ఈ సిద్ధాంత నిబంధన 

(పథాన ధ్యేయము, 



ఆం ధభొారతావతరణవంం 

[పాచ్యపాశ్చాత్య బేశ ములలో సాహిత్య మునకు - సంఘమువకొ 

గల అనుబంధను విషయములో వాల భేదము కలదు. పాశ్చాత్య 

జలే ములందు సాహీత్యముపె సమూజను మొక _సభావమధికము 

కాగా ప్రాచ్య బేశేములంను సమాజను త్రై సాహిత్య! ప్రభావ మతి 

మాత్రము. 

మాననుని మనుగడల కొరవడి పెట్టగల, ఒద్దిక లు దిద్దగల సర్వ 

జీవిక ధర్భములు. సర్వసారస్వత ధర్భములు ఏకత రాశీభూత్తమై న 

వుహేతిపోసము భారతము. “ధరి తత్త్వజ్ఞులు ధర్జుళాన్ర్రంబసి” 

ఇ త్యాదిపద్యము లో దాని బహిరంతేర బంధుర స్వరూ పమాపోశనము 

పట్టినక్రమహామనీపి.; బహుళాంధోక్తినముయ (పపంచ పరమెస్టి నన్నయ 

భట్టారకుకు. 

భారతీయ సంస్కృతి (ప్రాణసారములు చేదములు. సర్వవేద 

సారమైన పంచవువేదపమే మహాభారతము, వ్యాస మునీశ్వర ముఖ, 

విసిస్పృతేమైన ఆ ముహూర్త బలమెట్టిద యోకాని ఆవతరఠించిన నాటి 

నుండి తరతరాలుగ పారతం|[త్ర్యమునకు లోగిన భారతీయత, వెటణ్టిముజి 

వాలక్షములు వేసినను, బహుభాపల బహువిధముల, బహుజనముల. 

వలన బహుముఖీన వ్యాస్వీనొంది నటికి (పాణకళతో తొణికినలాడు 

పరమోదాత్త (గంథముగ పరిగణింపబ నుచున్నది. 

అచార్య జోగారావుగారు అం|ధభారత ఆవిర్భానమునుశార్చి 

పలికిన పలుకులు ఉదాహరణార్గములు ప్రపంచ సాహిత్యీమున 

నాన్యతోదర్శనీయమైన ఆ మ హేలిహోసము మనదగుటయు, తదన్వర్థ 

సంజ్ఞ మన బేశమున కభిన్నవగుట విశేషము. మణయొక విశేష మేమనగా 

నంస్కాక్ |సతివషలో 4 అస్య ఆ భారయ ంస్క్యుని (పతివృలో బంధు భా గస్వామ్యముగల అం(ధ్ర 
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భాషలో. తొలుతగా అవతరించిన (గ్రంథము భారతమగుట మరింత 

నిశేషము. ఆందును నర్వ నార స్వతే [(పపంచమునకు, ఛందోవుయ 

భారతకిని జగదాద్య'మైన వాల్టికిరానాయణముండగాా వున రాజరాజు 

మన శబ్దశాసనుడు ఆంధ్రజాతి సాహికీసర్షమునకు భఛారతరచనత్ 

సతః సంకలుము చెపి ప్పియుండుటకు దోహదము చేసిన రాజకీయము తే; 

నారన్వత పరిస్థితులు అనుకీల నార్ల ములు, 

రాజకీయ పరిస్థితులు : 

చాళుకుళు లకాలమున అం ధ"దేశమునకు చేంగిదేశముని చేకు 

కలదు. పశ్చిమ చాళుక్యులలో ఒక శాఖ యి తూర్పు చాళుక్యులు 

డానార్లవుడు శి విమ్ణునర్ధనమహారాజను చీరుతో వేంగి సింహానన 

మధిష్టీంచెను. దానార్లవుఐి వుశు)కు శ క్కి వర్గ. శకి వర్శ అనంతరము 

విమలాదిత్యుడు క్రీ). శ, 1011 లో చాళుక్య సింహాసనమధిరోహించి 

పాలించెను, చోళరాజరాజు తన పుతి)క కందవాంబను సిమలాదిత్యున 

కిచ్చి పరిణయము చే సెను. మన రాజరాజన నేందు9కు ఆపుణ్యదంపతుల 

తనయుడు. రాజరాజన రేందు)దు కీ). శ, 1022 సంవళ్చరమున పట్టాభి 

పీక్కు డయ్యెను, ఈ 'రాజన్యుడు ఎనిమిది సంవత్సరముల కాలమున సర్వ 

జనానురంజకముగ పాలిం చెను, అంతలో దురద బ్రషవశేమున సవతితమ్ముు 

డైన విజయాదిత్యుని నివలన, చుట్టుపట్లనున్న క తుక్చత విష్లవమువలన _ 

రాజరాజనకేందు ఫడు సింహాసన భ )మ్రడయ్యెను. 

రాజరాజన శేందు) క సింహాననమున పునః పృతిమ్షతు డైన కొలది 

శాలమునేే కీ. న, 1042 లో పని మ బూాళు 3 క్యవార్వభౌముడయిన 

“రెండవ జయసింహుకు, తరువాత శంకు సంవత్సరముల కాలమునకు 

చోళ చక్ర వరి యగు రాజేం[ద చోళుకు స్వర్ణములంకరించిరి. రాజాధి. 

గాజు చోళసా(మాజ్యమునకు, ఎత్ర/లోక్యమన్ల అహావమల్ల సోమెళ్వ 

రుడు కర్ణాటక రాజ్యమునకు (పభువుశ్రారి. తిరగి క ర్లాటక చోళవంశముల 



అంధశ భార తావతరణము వ్ల? 

మధ్య _వెరాగ్ని ప్రద్వరిన్నినది. రా జేంద్రచోళుని అనంతరము. వేంగి 
రాజ్యమును కళింగమునందలి కొంత భాగమును కోల్పోయిరనియు, అవి 
పక్చిమచాళుక్యుల చేతులలో చిక్కి-నవనియు పశ్చిమ చాళుక్యుల 

వాసనములవలన తలియుచున్నది. 

పక్సిము చాళుక్యులు వేంగి నాక్రమిచుటకు వచ్చిన (ప్రతి 
పర్యాయము రాజ రాజనకేం[డ్రుడు గళ్య్ళంతేరము లేక చోళుల ఆశ్ర 
యుంచుటు కర వన్న మైనది. తుదకు చోళులు వేంగిని పశ్చమ చాళుక్యుల 

బారినుండి రక్షీంపగలరను ఆశాతంతును తెగిపోయినది. చోళుల ఆశ 

యించుటవలనగాని, పశ్చిమ చాళుక్షులతో తెగించి యుద్ధము చేసినను 
తేన కెంతేమ్మాతేము లాభము లేదని ఉన్న స్వల్ప రాజ్యము పోగొట్టుకోన 

కుండ పఠ్లిమ చాళుక్య [ప్రభువైన ఆహానమల్ల సో మేశ్వరునితో సంధి 

చేసికొనుటకు రాజరాజు నిశ్చయిం చెను. ఈసంధి రాజరాజనరేం[దుడు 

రాజకీయ సుస్థిరత్వము పొందుటకు ఉపయుక్ర మైనది. రాజరాజునకు 
ఆహావవుల్లునకు మతి వెలసెనని చెప్పుటకు రెండు నిదర్శనములు 

గోచరించుచున్న వి. 

అవహామల్లుని (ప్రధానులలో నొక్క-డై నన్నయకు సహాధ్యాయు 
డును, మహోాపండితుడును, అప్టభాపా విశారదుడును కవి శేఖరుడును 

అయిన నారాయణభట్టు . వేంగి దేశమునకు (పతినిధిగా పంపబడెను, 
నారాయకరాభట్టు మహాభార తాంథ్రీకరణము. చేయుటలో నన్నయకు 

తోడ్సడినట్లు భారతావతారికవలన తెలియుచున్నది. 

“పాయక పాకశాసనికి భారతఘోరరణంబునందు నా 

రాయణునట్లు వాసిగ ధరామరవంశ విభూషణు8డు నో. 

"దాయణభట్లు నాజాయధురంథరుడుం దనకిమ్థుడున్ సహో 

ఇభ్యాయుడు నై నవాడభిమతస్థితిం దోడయి నిర్యహీంపగాన్.” 

ఆది _ అవతారిక 2 
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రాజరాజనరేం ధునకు సో మేశ్వరు? కో నంధ్ధి పయత్న ములో 

నారాయణ భట్టు కూడ Boe నందమపూాడి 

శాననములో నన్నయ నారాయణభట్టును “జగదుపకరణఃి అని 
పృశంసిం చెను. నారాయణ భట్లు రాజకీయము కూడ ఉపకారము చేసి 

యుండునని చెప్పుటలో సంచేహము లేదు. నారాయణభట్టు రాజ 

కీయముగ సారస్వతేపరముగ వేసిన ఉపకారములకు కృతజ్ఞతా సూచక 

ముగ క్రీ శ. 1051-52 లో రాజరాజన రెందు)డు నారాయణభట్టునకో 

నందమపూడి గా/వుమును దానము చేసినట్లు శానసము కలదు. 

రాజరాజన లేందు 9కు పశ్చిమాళుక్య సార్వభౌమత్వమును అంగీరిం 

చిన దానికి చిహ్నాముగ రాజ రాజు “సత్వ్యాశయి? అను విరుదును 

ధరించియుండునని (శ్రీ) నేలటూరి వేంకటరమణయ్య గారు చెప్పుట 

సమంజనము, 

నన్నయ ఆదిపర్వ చతుర్రాశ్వాసములో రాజరాజన రేందుని 

సత్యాశ్యయ క కులశేఖరుడనియు, సమస స్త భువనాశయ కులేఖరుడ నియు 

పృశంసిం చను, 

“సత్యాశ)య కులశేఖర, సమ స్ప భువనాశ)య ధర ్రధురంధరా 

ఆది = చతుర్ధ = 274 
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రాజరాజు మండ తొమృశాననమున సితిగ )హీతమైన “అంకయ 

సమ సృభువనాశయ బ్రహ్మ మహారాజని సేరొ-నబడియున్నాడు. ఈ 

వీరుదు తూర్పుచాళుక్యుల శాసనములలో చాల తక్కువ కనిపించు 

చున్నది. పశ్చిమ చాళుక్యుల శాసనములలో పాచుర్యము వహించి 

యున్నది. ఈ రెండు అధారములను వురన్క్మ-రించుకొోని రాజరాజు 

పశ్చిమ ఇాఫ్రంక' ట్టి సోమేశ్వరుని సార్వ భొమత్యము అంగీకరించెనని 

ఇెప్పనగును, 
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మాళవాదీశుడై న భోజుడు [క్రీ శ. 1010ని పట్టాభిశిక్తుడై. 1068 

వరకు పాలించెను. రాజరాజన చేందుకు వేంగి సింహాసనమునకు వచ్చు 

టకు 12 సంవత్పరముఒకు పూర్ణము భోజుడు మాళవ రాజ్యధిపలి 

అయ్యెను. అందుచే ఈభోజుడు మన 'రాజరాజే(దుని సమకాలికుడని 

నిస్సంచేహముగ చెప్పవచ్చును. రాజరాజనరేందుకు తన జీవిత 

కాలములో పాండవులు కౌరవులచే దాయ విభాగ విషయములో పీడింప 

బడినట్లు తమ్ముడైన విజయాదిత్యునితో సామ్రాజ్యకాంవ. (ప్రబలిన 

పశ్చిమ. చాళుక్యులతో నిరంతరము పోరాడవలసివచ్చినది. తత్కా-రణ 

ముగ వేంగి రాజ్యము యుద్ధరంగముగ మారినది. 

అస్నద్గురుచేవులు శ్రీ ఆచార్య దివాక న్ల వే_కటావధానిగారు 

తవు సిద్ధాంత గంథములో నన్నయమహోకవికి భారతాం ధీకరణము 

చేయుటలో తోడ్పడిన రాజకీయ, మత, సారస్వత పరిస్థితు లనుకళా 

లంకపముగ చర్చించియున్నారు. 

మత పరిస్థితులు 

గతమబుద్ధు డవతరించుటకు పూర్ణము ఆం|ధచేశములో 

"వేదము, కర్ణకలాపములు (పాధాన్యమువహిం వెను, ఆం!ధ శాతవాహా 

నుల కాలమున జొద్దమతము మహాభ్యుదయము పొందినది. ఈ కాల 

మున శాతవాహనులు, ఇయమ్యాకులు, విష్ణుకుండినులు, గసవ్హులు, అశ్వ. 

మేధయాగాదులను చేసినట్లు చర్మిత "చెప్పుచున్నది. క్రీ). పూ. 800 

నుండి కీ.శ, 800 వరకు ఆరుశ తాబ్బములకాలము రాబాదరముే 

బొధమతేము మూడు పూవులు ఆరు కాయలు కాసినది, కాలక్రమమున 

బౌద్ధమున చీలికలువచ్చి పతనము [ప్రారంభమయినది, బౌద్ధ భిత్సువులు 
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నై తిక పతనము పొందుటచే | పజలకు బౌద్దము మై ఆదరము సన్న గిల్లి 
జగ ల్ ల జా ల 9 3 నది... ఈవిషయము క. న, 7వ శతాబ్దిలో సూన్ త్పాంగు భారత 

చేశమును దర్శించి బౌద్ధమత మైణ్యమును తెలి ఇను. 

బాద్దమతేము లఅభివృద్లిపొందుటతో, నె దక మతొనుయా య ణి రు వూ 

యులు తమలోని లోపములను పునర్విదారణము చేయ మొదలు 

పెట్టిరి. అట్టి యత్నే ము చేసిన మొట్ట మొదటి మహానుభావుడు జై మిసి 
మహర్షి. అతగస మామాంస నియమములకు ఒక పద్దతిని కల్పించి 

సూత్రములను రచించి వెదములందలి (పత్యంశమును  సమర్థించెను, 
దీనికి క్రి పూ. ప)ధమశ తాప్టికి చెందిన కేబరస్యామి భాహ్యము రచిం 

చెను. క). శ. 7వ శతాబ్దిలోనున్న కుమారిల భట్టు వేదపామాణ్య 
మును పురోహితుల ఆధిపత్యమును అంగీకరించి సూత భాహ్యములు 
రిడింటికి వ్యాఖ్య రచించెను, అతని తరువాత కుమారిల భట్టు అను 

చరుడై న మండనమి(థుడు విధిఏివేకము, మావమాంసానుక )మణిక అను 
గ్రంథములను రచించెను. క్రీ). శ. 850 నాటి వాడగు వాచన్చతి విధి 
వివేకములోని ఫావములను న్యాయకణిక అను గ)ంథముగా చెలయిం 

ను. పభాకరుడు శబర ఖ్వామి భాహ్యము ననుసరించి బృహతి 

అను వ్యాఖ్య రచిం చెను, కుమారిల భట్టు శంక రాచార్యుని కించుక 

పూర్వుడని తెలియుచున్నది. అతడు మహామేధావి. కమారిలభట్టు 
వేదవేదాంగములను చై మినిసూత ములను తద్భాహ్యమును అమూలా 

గ్రముగ ఆ మణాచార్యులధగ్గర అధ్యయనము చేసి బౌొద్గమును ఖండం 

చెను. కుమారిలభట్టు అనుసరించిన విధానము క రషాచరణమువలనశే 

మోకము సిద్ధించునను సూత్రములు (ప్రచారముచేయగా ఆంధ్రులకై 
అధిక (ప్రభావము కలిగించెను. కుమూరిలుడు అంధు)డగుట మరింతే 

నిశేసము. ఈతని సిద్ధాంతేములు ఆం|ధుల కెక్కువ. ఆప్యాయకరను 
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లయ్యెను. ఈతని తరువాత శంకర భగవత్పాదులు ఉదయించి కర్ణ 

జ్ఞ నములకు చక్క_ నినమన్నయము చేసి చూవిరి. ఈవిధముగ భట్లపాదుని 

యొక్కయు, ఆచార్య స్వాములమొక్క_యు, [పచారముచే బౌద్ధమతేము 

వెనుకబడి వై దికముతము పూర్వాన్నత్యము పొంద నార: భించినది. 

చాళుక్య రాజులపాలనములో హాందూ మతమువునరుద్ధరి ౦పబడినది. ఆరాజు 

లందరు మొట్ట మొదటినుండి వైదిక కర్మలను, వేదవివు)లను పోహిం 

చిరి. ఒక్క- విములాదిః సదు మాత్రము అంత్య దశలో జైన (శావకు, 

డయ్యెను. చాళుక్యుల శాసనములన్ని యు వారి నె దికమతాభిమాన 

మును వేనోళ్ళ చాటుచున్న వి. రాజరాజన రేందు)నకు _వెదిక మతము 

నందు అనితర సాధారణమైన భ కివి శ్వాసములు కొలను. 

సారస్వత పరిస్థితులు ;- 

నన్న యమహోకవికి, రాజరాజన శేం దునకు మాతృభామయెడను : 

పంచమ వేదమైన భారతమునెడను, మహాభ క్రి పపత్తులున్నవి. ఆనాటి 

పరిస్థితులు భారతాభిమానము చెం పొందించుటకు తోడ్పడినవి. 

క్రీ). శ, 11వ శతాబ్దములో భారణి దేశమునకు స్యరయుగమని 

చెప్పనగును. యావద్భారత దేశమునకు రుహాభాతెమునె అమితమైన 

కద్దాభ క్షు లేర్పడుట ధంఛసూచన ఉత్తంముననున్న కాశ్మీరు మహా” 

కవియైన తే మేం్యదుడు క్ర. శ 1050లో భారతమును భారతిమంజరి 

అనువేర స్యుగహించెను. క్రీ). శ. 11వ శతాచ్చారంభమున జావా 
ద్వీపపు పండితులు సంస్కృత భారశమును తమ “కవి” భాషలోసికి 

ఆనువదించుకొనిది డా హెచ్, హెచ్. జె. బోల్ అనుపండితుడు ' 

జూవా భారతపపతిని రోమునులికిలో పరిష్క-రించి డచ్చిభావలోనికీ 

అనువదించెను. 

క్రీ) శ, 1010, నుండి 1068 వరకు మాళవరాజ్యమును పాలించిప 
భేజమహోధాజు స్వయముగా కవి, అనేకకవులను వోషించిన ఛాళేం . 
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[దుడు ఆ రాజకవీ రామాయణ భారతముల (పకులు [వాయించి 

భ(ద్రపరచియుండును. నన్నయగారు రాజరాజనరేందుని పనుపున 
భోజరాజు ఆస్థానమునకు వెడలి కొన్నిసంప్కృత _ భారత ప్రతులను 
తెచ్చుకొని పరిశీలించియుండును, 

రాజరాజునకో భారణిమునై భక్తి ప్రపత్తులేర్పడుటకు బలవ త్తర 

మైన కారణములున్న పి. రాజరాజునకు చోళులకు చిర కాలమునుండి 

సంబంధ బాంధవ్యములున్న వి, క్ర. న, 7,8 శ తాబ్లులలోనే “పించే 

వనార్ ’” అను కవి తమిళమున ఫెరతమును రచించెను. రాజరాజనరేం 

(దుడు చోళ చేశమునకు నెడలినపుకు తమిళభారతమును వినియుండును. 

నన్నయ చోళుని కొలువునాండికూ క భారతే[పతులను సంపాదించి 

యుండును, పల్పవుల కాలమునుండియు దశ్నీణచేశేమున ేవాలయము. 

లందు భారతము వు రాణము చెప్పిం చు సం|వపదాయమున్న ట్లు, పురా 

ఇము చదివినవారికి ఊరిలో (ప్రత్యేకించి ఇచ్చివభాగమును తమిళ 
శాసనములు తెలుపుచున్నవి. 

తూర్పు చాళుక్యులకు జ్ఞాతులు పశ్చిమచాళుక్యు లు. వారును 

ఛారతాభిమానులే. వేంగి దేశమునుండి కన్నడ చేశముసకు వలసపోయిన 
మహాకవి “పంపడు ఇతడు క్రీ). శ, 941లో అరికేసరి అనురాజునకు 
అంకితముగ కన్నడమున భాతమును రచించెను,  పంపవుపహోశవి అది 

కేసరి పరా[క్రమాదిగుణములను వర్ణించుట కనుగుణముగ కథనుమార్చి . 
అర్జునునికి అరిశేసరికి అభేదముసాధించెను,  పరిపడు జై నమతాభి 
మాని అగుటచే తన అభిప్రానుగుణముగ మార్పులు చేసెను. 

కన్నడ రత్న్మతయములో మూడపవవాడగ *రన్ని గథాయు 
ద్దము, లేక సాహసభీము విజయము అను మహో కావ్యము రచియించి, 
పశ్చిమ చాళుక్యచ్యకవ రియైన సత్నాశ) యుపికి [క్రీ శ. 997-1008లో 
అంకితమిచ్చెను, ఇందుభీమున క ధిక (వాథాన్య మొసంగ బడినది. 



ఆంధీ భారశావకరణము $8 

ఈ విధముగ తనకాలములో నుండిన ఇతర రాజులు భారత 

మును ఆయా చేశభాషలలోనికి వెలయించుట చూచి, రాజరాజ 
నశేందుడు తన బేశభావమైన తెనుగున కూడ భారతము నెలయింప 
చేయవలెనను అభిలావ (పకటించుటలో ఆశ్చర్య మేమున్నది  తేమిళ 
కన్నడ భాషలలో వచ్చిన భారతము. అనమ్మ[గముగ నుంకుటచేతను 
వ్యాసాభిప్రాయమును చక్కగ తెలియ చేయలేకపోయినదని రాజరాజ. 
నరేంద్రుడు గుర్హించెను. అతనికాలములో.2ె నము [పదారముచేయుచు 

ఆ మకానుయాయులు (పజలను ఆకర్పించుటకు అతిలోక మహవులను 

(పకటించుచుండిరి. రాజరాజు తన తండ్రి తన కన్నులయెనుటనే జైన 
[శావకుడు అగుటచూచి యెంతయో మానసిక్రవేదన పొందియుంజెను, 
అందుచే వెదిక మకమును సామాన్య జనులకు సులభముగ 

సుబోధ మొనరించుట ఆత్యవ నరము. సంస్కృత భారతము సామాన్యు. 

లకు దురవగాహమైయున్నది. సంస్కృత ఫారతము చేశభావయిన - 

తెలుగులో రసవంతముగా చెప్పించినచో ఆం|ధులు ధర్మవీరులగుదు 

రని, రాజగాజన రేం్యద్రుకు నన్నయను వ్యా సభారతేమును ఆం థ్రికరిరవ 
మని ఫోరియుండును. . 

అవతారికలో చెప్పిన పద్యములు అనుకీలనము చేసినచో రాజు 
రాజునకు భార తాం[థ్రకరణము చేయించుటలో వ పరమాశయము . 

కలదో తేట తెల్ల మగును. “రాజరాజనౌరేందుడు వురాణములు విన్నను 

అర్థధర్మశాస్ర్రములను ఆచేకములను  అనుశీలించినను, ఉదాత్త 
రసాన్వితే కావ్యనాటకములు చూచినను మహోభారతమునందు అభిప్రా 

యము వెద్దయె యున్నదని తెలిపినాడు, 

కపి యనున్ సతతంబు నామెడ గరం బిష్టంబ్యులై యుండుంభా 

యను భూ దేవకులాభితర్పణమహీయః వీతియున్ భారత 

శ్రవణాస క్రియాం 'బార్యతీపకిప దాబ్దభ్యా నపూజామహో 

ఫ్ 
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త్పవమున్ సంతతదానవీలతయు శళ్యాళత్సాధుసాంగత్య మున్.” 

“హిమకరుం దొట్టి పూరుభర తేశకురుపభుపాండుభూపతుల్ 
క్రమమున వంశకిర, లనగా మహినొప్పిన యస్య యనం 

' ఛమున. (బసిద్దుల 'విములసద్దుణకోభితు లైన పాండ 

తృముల చరిత నాకు నతతంబు వినంగ భీష్టమెంతయన్.” 

“అమలసువర్ల శృంగ ఖుర మె కపీలంబగు గోశతంబు ను 

తృమబళ్లు వేదచి(ఫ్రులకు డానముచేసిన తత్సలంబు త 
థ్యమ నమకూరు భారతకథా శ్రవణాభిరతిన్ మడదియచి 
త్తేము ననిశంబు భారతకభ్మా శవణప)వణంబ కావునన్ .”” 

(ఆదిపర్గము- పీథమ 12,14,15) 

దీనివలన రాజ రాజన నేందునకు భారతకథాశంివణమున అధి కా. 
నకి కలదనియు అతనివంశమున సర్భసన్దుణకో భితులై న పాండవుల 

చరిత) వీనకుతూహాలము కలిగినదనియు భారతశ వణము కపిల గోశత 

దానములు చేయుటవలన కలుగు ఫలమును నొసంగజాలుననియు విశ 

సించెను.- పర మేశ్వరస సంకలాానుగుణముగ కులబా)హ కొం అనురక్తు 

అవిరళ జపహోమతత్పరు, విపులశేబ్దశా సను, సంహ తాభ్యాసు, (బహ్మాాం 

ఉఆెది నానావు రాణ విజ్ఞాననిరతు, పాతు), ఆప స 0బ సూత, ముద్దల 

గోత)జాతు, సద్వినుళావడాత చరితం, ల్ కజ్ఞు నుభ యభాపా కావ్య 

రచనాభికోభితు, సత్ప్రతిభాభి యోగ్యు, నిత్య సత ప్రవచనుమళ్య మరాధి 
పాచార్యు సుజనుడగు నన్న పార్యు నర్టి చెను. అంధుల ఫుణ్యవి కేవ 

మున నన్నయగారు విశ్వ క) యః :కాంకతో భార తాంధీ)కరణమున కు 

(శ్రీకారము చుట్లిరి, 

తిక్క_న మహాకవి 

| నన్నయ ఆరంభించిన భార తాంథీ)క రణము రెండు శ శాబ్రముల 

కాలము అగిపోయినది. దీనికి ఆనాటిపరిస్థితుల కారణము, నన్న య్య 

ఆది, సభా, అరణ్యపర్య ములలో సగభాగము వరకే ఆంధీ)కరించెను, 
స్స 



అంధరి భారము తావతరణ క్ట 

రాజకీయ పరిస్థితులు 

రాజరాజన రందు)ని తరువాత కులోత్తుంగ చోళ దేవుడు రాజ్య 

మునకు వచ్చెను. అతడు మేనమామలయిన చోళులరాజ్యమును పొంది 

వేంగిరాజ్యమును పృతినిధులకు అప్పగించి పరిపాలింపచేసను. కులో 

తుంగ చోళ దేనునివుత్రుల్కు రాజపితినిధులు బలహీను లగుటచే, 
చాళుక్య చేనాపతులలో ' నొకజైన గొంకరాజు అనెడి మసాపిరుడు 

చాళుక్య సామంతరాజుగా ధనదవురము అను నామాంతరముగల 

చందవోలును రాజధానిగా చేసికొని చాళుక్య'రాజ్యమును పాలింప 

సాగెను, రాజశాజన._రేందుడు పెక్కు. పాట్టుపడి రాజ్యస్థిరత్వము కలి 

గింపగా సామంతుల అనసూయా చ్వేవమువలన ఇాళ్లుక్ష న రాజ్యము 

ముక, చెక,-లయ్యను. ఒకప్పుడు చాళుక్యులకు సామంశులయిన కాక 

తీయులు స్వాతంత్యమును (ప్రకటించుకొనిరి. ఉత్తర భారతము మహమ్మ 
దీయ దండయా[త్రలకు లోనయినది. మవామ్థుదీయ సంస్కృతీ ఉత్తర 

భాఠరతేమువై అధికప్ఫభావము కలిగించినది. దాని మూలముగ మత 

సాహిత్య రంగములలో మార్పులు తెచ్చినది. గజనీమహమ్ముదు, 

ఘోరీవవామ్మదు దండయాత్రలు శరపరంపరలుగ భారత బేశమువై 

చేసినారు. దకీణభారతేమునె మహమ్మదీయులు దండయ్నాతలు 

సాగించుటకు. కాలుదువ్వు చుండిరి, అందుచే దవీ.ణభారతములోని ఏరు. 

"లెల్లరు కాపయనాయకుని నాయక త్వమున సమైక్యముగ నిలబడి మహా 

మ్మాదీయుల దఠడయా[తలను ఎదుర్కొనుటకు ఏరరసావేశము పొంది, 

సింహాకిశోరములవ లె ముందునకు దుమికిరి. 

ఈ కాలములో తెలుగుదేశమున అనై దికములయిన బౌద్ధ, 

జై.నముల తిరస్కరించు భారతీయు లందరిని ఒక్క (తాటిపై నడిపించు 
టకు ఒక మతము అవసరమైనది. అదియే వీగశె నముగా వుట్లినది. 

శివ్టడు తప్ప వేజు జీవుడు. చేడు. ఈ ఏరశె శై వులు. . దవ్మీణభారతిమునై వె 
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తురుమ్ము...ల దండయాత్ర జరుగకుండ ఎదురొడ్డి నిలిచిరి. ఏకు ఆనాడు 

అర్థిక, రాజకీయ, మత, సాంస్కాతికరంగ ములలో పిప్పవము నెల 

కొల్సిరి, పరిపి భావము సాహిత్యమునై కూడ మిక్కో-టముగ పడినది. 

ఈ ఏరక్రై వము ప్రికిపాదించిన మహాకవులు నన్నెచోడుడు పండితా 
రాధ్యుగు, పాల్కు_రికిసోమనాథఫు కు మొదలై నవారు. పఏరశె నమునకు 

పట్టుగొమ్మ కన్న డచేశము . ఏర శైవము నకు (పధానపుగువుడు బస వేశ్వ 
రుడు. ఈ కాలములో పరిస్థితులు ప్రజలు భారతమునుచదువుటకు, 

అదరించుటకు అనుకూలముగ లేవు. మహ మ్మదియ వెల్లువకు ఆనకట్ట 
కట్టుటయే అప్పటి భారతీయుల తత్తణక_ర్తవ్యమై యున్నది. అందుచేత 

సర్వజనుల సర్యశక్కు లు దీనికొటకే వినియోగింపబడినవి. 

నివకవులు లౌకికలోకమున బ్రహ్మాండమైన విప్ప వము లేవదీసి 
నన్లు సాహిత్యరంగమునకూడ విప్పవము (పజ్యలింపచేసిరి. ఈ కాల 
ములో శై వమతేమును పీచారము చేయుటకు సాహీత్యమును సాధన 
ముగ చేసికొనిరి. ఈ శై వకనవులు పరోకుముగ నన్నయను విమర్శించిరి. 

4. భావ ఛందస్సు, కథ చేశీయముగా నుండవలెను. 2 ఉరుతర గద్య 
పద్యోక్కులకంచు సరసమై పరగిన జాను తెలుగు చర్చింపగా సర్వసామా 
న్యము. లీ. తెనుగుభావను శౌసించుటకు అధికారము సంస్కృతే ' 

వ్యాకరణములకు లేదు, 4. బ్రాహ్మణాధిక్యము పనికిరాదు. 

నెల్లూరు కెలుగుచోడులలో (ప్రసిద్ధికెక్కి-నవాడు మనుమసిద్ధి 
తండి లెక్కరాజు, ఇతడు శే తుభయంకరుతై రాజ్య మేలినట్లు తెలియు 
చున్నది. పదభ్రస్టులెనవారికి 'సాయముచేయు సాధులీలుడు, ఈ తేలుగు 
చోడులు చిరకాలమునుండియు కాకతీయులకు సామంతులుగా నుండిం. 
సరిగా ఈ కాలములో నే గణపతి చేవచకివ ర్తి ఆంధ్ర స్నామాజ్యమును_ 
ఏకచ్చత)ముగ పాలించుచుండెను. ఇతడు సింహాసనము అధిష్టీించుటకు 
స్తూర్యము అంధ్ర బేశము చిన్న చిన్న మండలములుగా విడిపోయి సర 
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స్పరము తగువులాడుకొనుచు అదనుచిక్కి.నవుడు స్వాతంత్ర్యము (పక 
టించుకొనుచుండిరి. కాకతీయులకు దవ్నీణమున పాండ్యులు, పడమట 
యాదవులు, ఉత్తరమున ఉత్క_ళులు, పక్క-లోబల్రైమువ లెనుండి నిరం 

తరము కాకతీయులతై కారములు మిరియములు నూరుచుండిీరి. ఇట్టి 
క్లి స్ట పరిస్థితిలో గణపతిచేవచకవ 9 రాజనీకితో గడి దేశములను దుర్ల 
ములను గట్టిపరచి సామంతులకు విశ్వాసపా(త్రుడై ఆం(ధమహోసా[మా 
జ్యమును సురవీతముగా ఆం్యధ(స్రజల జీవికళు సౌఖ్యము నొనగూర్చు 

టకు నిరంతరము కృాపి.చేయుచుండెను. ఆ మహాప యత్న మున అండ 

దండగా నున్నవాడు నెల్లూరులోని తిక్క-భూపతి. ఈతకు నెల్లూరిచై 

దండెతి వచ్చిన పాండ్యుని రెండుసార్లు ఓీడించెను. మూడవసారి దుర 
దృష్టవశమున వీరవురణము పొందెను, తిక్క-న్ఫృపతి అనంతరము మను 
మసిద్ధి కాకతీయుల. సాయముతో బహుశః క్ర). త 1250 - 1259 
పాంతమున నెల్లూరు సింహాసన మధివ్షీంచెను. 

లెక్క-న మం(తీయై మనుమసిద్ధి ఆస్థానమున విశిష్ట స్థానమలంక్త' 

రించి యున్నాడు. నునుమసిద్ధి జ్ఞాతులై న అక్క-న్న బయ్యన్నలవలన 

రాజ్యభమ్హుడయ్యెను. తిక్క-నామాత్యుడు తనయేలికకు కలిగిన ఆపదను 

నివారించుటకు రాయబారిమై కాకతీయ గణపతి-బేవచ[కవ రి అస్థానము 
నకు వెడలి భారతము ఉపన్యసించి గణపతిదేవుని సాయమున మనుమ 

సిద్ధిని రాజ్యమున వునఃప్రతిష్టితుని చేసినట్లు “కాసె సర్వప్ప రచించిన 

సిద్దేశ్వర చరిత్రము,” “కరాచిమంచి జగ్గకవి రచించిన 'సోమ చేవరాజీ' 

యము తెలుపుచున్నమి. తిక్కన "పెదతండ్రి సిద్ధన. తిక్క-రాజు కాల 

నులో ఇతడు ఉన్నత ద్యోగము వహిం చియుండెను. సిద్ధన కుమారుడే 
ఖడ్డతిక్క-న. ఖడ్డతిక్క-న [బ్రహ్మరు[దయ్యతో భీకరసమరము చేసినట్లు 
“కాటమరాజు కథ” తెలుపుచున్నది. తిక్క-నార్యుడు, శేవలము మంత్రి 

రఘీకాళ దండనాధుడు. వీరులనంశముసకు చెందినవాడని తేలియుచున్న ది, ' తా Moe కక క్ష క క్ష్ 
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తిక్కన బహుముఖ పీిజ్ఞావంతుడా. ఆ మహోమం|త్రి చరిత్రలో ఎంత 

(ససిద్ధివహి- చెనో వాజ్మయమున అంతె సిద్ధివహించుట విశేషము. 

తిక్క-నగృహాము గురుసీఠముగ  వాసికెక్కి-నది. ఆ కాలములోనున్న 

కళేను బయ్యన, మొదలై నవారు ఆ మహామం|తికి మిత్రులై కావ్య 

ములు రచించి (పేమతో అంకిత మొసంగిరి. సచివులు, మం[తాలోచన 

మున కై అతనిని ఆ[శయించుచుండిరి. పండితే శేమ్ల లు తిక్క-నార్యుని 

సముశు మున ధర్మత_త్తషమునుగూక్సి చర్చించి సిద్ధాంతము చేయుచుండిరి 

ఆచార్య శ్రీ పింగళి లమ్మీ కాంతముగారు అన్నట్టు తిక్క నయ సయ 

ముగా విద్యాసంస్థ. 

ధర్భప్రబోధమునకు సాహిత్యమే చక్కనిసాధనము. సరస 
సాహీళ్వ్యే ముఖమున ధర్భత త్త ఏ శేషములను (పజలక ౦దించుట (పాచీ 

నమైన లోకాచారము. అట్టి ఆ త్తేమసాహిత్యసృష్టీ రాజులు, మంత్రులు, 

ఉ త్తమాధికారులు, (ప్రోత్సహింపవలయును. ఆ మహోద్యమమున శే 
తిక్కన నాయకత్వము వహించుట స్తుత్య మైయున్నది. తిక్క-నార్యుసి 

వైభవము, న్యవహారదత,త్వము, కరుపరత్వము, బిెదార్యము, కవి 
పండితపోహణము, కేతన తన దశకుమార చరి(త్రమున నవా(స్త్రముఖముల 
(ప్రస్తుతించియున్నాడు, 

భాఢతర చనాకాలమున తిక ,-నసోముయాజియె హరిహర నాథో: 
పాసకుడై. పుణతిపొంబెను, యజ్ఞ ముచేసి సోముయాజియె కర్శజ్ఞాన 
సమన్వయముచెసి (బహృణ్యుడై . విరాజిళ్లైను. నిర్వచనోత్తర రామా. 
యణమున “అమళోదా త్త మనీవ నే నుభయ కావ్య ప్రాఢి బాటించు 

శిల్పమునన్ చారగుడ” అని చెప్పుకొన్న తిక్క-నార్యుడు భారతము 
రచించి విన్నముడై “*నానేర్చిన భంగిచెప్పి వరణీయుడ నయ్యెద భక్త 
కోటికిన్” అని "పలికెను. కవియొక్క_. అంతరంగమున ఇట్టిమహా త్తర, 
ఫుభ్గపరిణాముము ఏర్పడుట. శుభనూచన,.. 
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తిక్క-నార్యుడు హాకిహరనానోపాసకుడగుటకు ఆనాటి పరిస్థితులే 

దోహదము చేసినవి. గజసీమ హ మ్ముదు రాజరాజన రేర్యదుకు పట్టాభి 

ప. కడై న నాలుగు సంవశ్చెరములకు ఉ_త్తరభారతము వై హ్. 1026. 

సంవత్సరమున జనవరిలో సోవునాధ బే వాల మమును క ల్లగొట్లి సువర్ల 

మణి రత్నరానులను దోచుకొనెను. [క్రీ శ. 1192లో ఫూోరీకుహామ్మదు 

స్టానేశ్వరయుద్ధమున పృథ్వీరాజును జయిం చెను, కను 11975 అతని 
సేనాధిపతి ఏశ్వవి ఖ్యాతి బడసిన “నలందా విశ్వవ ద్యాలయములోని 

రత్నో దధి, రత్నగర్భ అను వు స్తకభాండాగారములను నాశన మొన 

ర్చెను.”” ఈ మహమ్మదీయుల దండయాత్ర ప్రభావము భారత దేశము 

లోని మత సాంఘిక సాహిత్యరంగముల వై విస్త వము (పజ్వరిన్త చేసెను. 

ఆ_తే రాపథముదాటి దకీ ణాపథమునుకూ డ ఇస్తామునంస్కృృతి తురుష్క- 
దండయా తి ముంచి వేయకుండా అడ్డవలసిన ఆవశ్యకము ఏర్ప డెను 

ఆనాడు హి-దూానమాజము కులభేదములతో బహుేవతో 

పాననములతో బకస్పరవిద్వేపములతో |క్షశ్ళివడి. ఇటి క్లిష్ట పరిస్థితిలో 
వీరశై వులుప్రుబలి వకేశ్యరోపానన ప్రతిపాదించి కులభేదములకు స్వస్తి 
చెప్పిక. శివుడు విశ్యపీత, శివకు, లందరు సోదరులే అని పిభోదించిర 
ముస్తిము సంస్కృతిని వింధ్య పక తే “ం౦కులను దాటకు-డ తృిళూల 

ఖిడ్డధారులై. [పతిఘటించిన ధీకులు ఏరతై నులు. 

ఏరశె వులు సాంఘిక, రాజకీయ, వా జృయరంగ ములలో మహో 

ధ్యమము సాగించిరి. అందుచే తమ సిద్దాంచములకు వ్యశిశేకమైన 

నన్న యభారతమును ఎవరును స్పృళశింపలేదు, సగకదా దానిని తిరస్క- 

రించిరి. శివక నులకు బ్రాహ్మణ పారమ్యము. సంస్క తాధిక్యము, వర్ణా 

శమ ధర్మము, వై దికస౩న్మాతి అంగీ కార యోగ్యము కాకపోయెను. 
శివకవులు నన్నయపాటించిన ఆరూఢస"స్మృత, భూయివ్య రచనను వవ 

గించుకొనిరి. అప్పూడు కావలసినది ఏరశై వ (పబోధముకాన్ని భారశాం.: 
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(్రీకరణము కాదు. ఇది ఈ విధముగా నుండగా వీరశే వులు (పతీపొ 
దించిన పీరావేకమును వె వవులు (పతిఘటించిరి. దశీ ఇభారతమున 

శైవులు, వెప్తవులు, మతములచేనిట కుత్తుకలు నరకుకొనుటకు ఒడి 

గట్టరి. జాతీయశకి అంతఃకలహాములతో అన్యోన్య మారణోద్యమ 

ముగ మారసాగినది. తిక్క-నార్యుడు ఇది చూచి అశ్ఫుసిక్షనయను 

డయ్యెను. సిర్మాణాల్మక మైన కషి. సలుపవలసిన మహోశ క్రి వ్యర్ణమై 

పోవుటచూచి మిగుల ఆవేదనము పొందినాడు. ఆంధావళినుద్దరించూ 

టకె తిక్క-నార్యుడు హరిహరనాభతత్శగమును పృతిపాదించెను. 

“నీ యన గారి నాయురగు చెల్నకుం జిత్తోము పల్ల పింప, గ 

దాయితేమూ ర్హియె వాకిహరంబగు రూపము డాల్సి 'ఏమ్షురూ 

పాయ నమశ్శివాయి యని పల్కె-డు ఛో క్షజనంబు వైదిక 

ధ్యాయిత కిచ్చమెచ్చు పరతత్మ్శముంగా ల్బెద నిష్ట్రసిద్ధికిన్ . 

ఆం[ధ సాంఘీకజీవితమును నిత్యరణ వేతి మొనర్చి జాతీయశ క్రి 

నంతను నాశనముచేయుచున్న శైవ, వైహ్యములకు సమస్వయము చేయ 

దలచి హరిహారనాఫోపాసన - శివ కేశవ్యాటి (తము (పకిపాదించి నవ్య 
యుగోదయమునకు వై తాళికగీతముపాడిన మహాకవి తిక్కన, 

జూతీయజీవితము నిత్యము కురు శేత్రము చేయుచున్న విపితి 

పన్న శరక్కులకు ఇాశ్యత సమన్వయము "వేదాంతము ప్యతిపాదింపదలచి 

నిలిచిన జో్యోతిర్మూూ రియెన ధర్మాదెగతమూర్తి మహాభారతము. ఈ 

ధర్మాదై గతమును మహోభారతిము (సబోధించుచున్నది. తేలుగు 

జాతికి ఈ మహా పబోధ నందేశ మందించుటకై ఆంధావళి మోదము. 
బడయుటకు తిక్కన ఆంధ్రమహా భారతమును మసోకవిత్య దీవొ విధి 

నొంది రచించెను. 

వక్క న్న మహాభారతము స్వీకరించుటకు బలవత్మరములెన కార 

ణములు క్షలవ్ఫు, వేదములు) ధర్మః స్ర్రములు, ఉపనివత్తులు (పతిపా 
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దించిన సర్వసారము భారతములో నిక్నీపమైయున్నది. తత్ ప్రతిపాదిత 
మైన వేదాంతము తిక్క-నజీవితములో ననుగమించినది. 

తిక్క-నార్యుడు మానవజాతికందింపదలచిన ధర్మాదై (తమునే 

భారతము పృబోేధించు దున్నది ఆ కారణముచే రెండు శ తాబ్బముల 

కాలము నిలిచిపోయిన మహాోభారతాం| ధథీకరణమును ఈ పరమాశయ 

ముతో తిక్కన చేపళ్సైను. తిక్కన సవుకాలీనజగత్తునకు - విశ్వమానవ 

లోకమునకు, అందింపతలపోసిన జీవిత వేదాంతము భారతములో (ప్రత్యత 
రములోను మశిమాలభోని స్మూతమువల (పకాశించుచున్నది. 

తిక్కన అనుస్టాన వేదాంతి. తెలుగుజాతి క్రియూళూరులై న 

కర్ణ పరులుగా రూపొందవలెను. మాననవి పరమధ్వ్యేయము కర్ణ 

యోగము, మానవుడు మొట్ట మొదటజ్ఞూనియై త_త్త్వజ్జునమును అల 

వరచుకొని వె రుధ్యముకల ధర్మములలో ను_త్తమధర్శము (గహించి 

ఆచరదింపవలయు ము. కర్మా వరణామును (బహ్మార్పణబుద్ధితో అహంకార 

'త్యాగముతో నిర్వ ర్రింపవలయును. తిక్క-నమహాకవి సంటేశమిది. జీవి 

త్రమే కురువ్నేతము. కురుత్నేత్రమనగా ధర్మత్నేత్రము. ఈ ధర్మా ద్వైత 
మును ఒకనాడు వేదవ్యాస మహా రీ భారతీయులకు పరమకరుణా 

నూ ర్రియె భారతామ్నాయమున (ప్రబోధించెను. ఆ సందేశమునే 

నవీనపరాశరసూన బిరుదాంకితుడగు తిక్క-నార్యుడు భారతము రచి 

యించి ల్లంధు)లకు మహాోపకారము చేసెను, 

నన్నయ, తిక్కన, ఎల్లున లు వ్యాసమహర్షి (పణీతపరమార్థము 

నమంతకూడ బరుపోకుండగ అంధ) మహాభారతములో న శే పిరచిరి 

అందుచేత నే 'దేశభాషలలో ఎక్కొ-డ లేని పాధాన్యము, _పతిస్టు తెలుగు 

భారతము సంపాదించుకొనగలిగినది. భారత ధర్మము తికరణశుద్ధిగ 

నలవరచుకొన్న కమితయము చేతిలో తెలుగుభారతముపడుట తెలుగు 
వారి పుణ్యఫలము. తెలుగుభూమిలోమా డ జాతీయ గంథము భారతమే, 

6 | 
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ఆం[ధ మహాభారతము అవశరించుటకు అనేక కారణములున్నను 

జగద్దిత మే పరమ్మపయోజనమనుట సర్వజన శిరోధార్యమైన సిద్ధాంతము. 

అదియే కవిత్రయము వారి పరమాశయము. 

అదిపర్వమందలి అవ తారిక అనేక విషయములను విశద మొనర్ను 

చున్నది, 

నీమలాదిత్య తనూజుకు, విశులాచారుడే న రాజరాజన చేర 

దు)ని ఉదయము ఘన దురితానుబంధ కలికాలజ దోవ తుపార సమూ 

హమును దవ్వుగజ్ వి జగజ్జనానురంజన మొనర్చినది. నన్న యమహోకపి 

వ్యానమునీశ్వరు నిరూవితార్థమును భారతములో నిశేపించి కలి కాలజ 

దోషములను పటాపంచలు చేసెను. ఆ భారతము హృద్యము, అపూ 

రము, (బహ్మజ్ఞున[ పదమని నన్నయ నొక్కి వక్కా-ణించియున్నాడు, 

“ఏయుది హృద్య మపూర్యం 

జేయడి యెద్దాని వినిన నెజుక నమ్ముగం 

బై యుండు నఘనిబర్హణ 

మేయది యక్కొ-థయ వినగ నిష్టము మాకున్ * 

ఆది - [పథమ - లీ0 

= కవ్మిత్రయమువారు మహాభారతమును అంధ్రికరించి తెలుగు 

వారికి కానుకగా నొనంగుటకు కారణము విశ శయ మే, ఆంధ 

పొహిళ్యమునకు భఛారతాం[ధీకరణముతో (ల కారము చుట్ట బడుట 

ఆం(ధ్రుల వుణ్యవి శేషము, 



ఏ. భారతవుహీవు 
“ధర్మే ఛాన్టేచ కామేచ మోత్మేచ భరతర్థ భ ! 
య దిహాసీ తదన్యత) యన్నే హోస్పిన తక్ క్షచిత్” 

(సంస్కృత భారతము 

“ఢర్మతత్త ర జలు ధరంశాస్రుంబని 

యధ్యాత్మ విదులు వేదాంత మనియు 

సీతివిచక్షుణుల్ సీతిశాన్ర్రంబని 

క వివృుపభులు మహాకావ్య మనియు 

లామ్ణికులు సర్వ్యలత్యుసం గహ మని 

యమెతిహాసికు లితిహోన మనియు 

బరమవొ రాణికుల్ బహువురాణసముచ్చ 

యం బని మహి. గొనియాడుచుండ 

వివిధ వేదతత్య వేది వేదవ్యాసు. 
జాదిము' పరాశ రాత్మజుండు 

విష్ణుసన్ని భుండు విశ్యజనీనమై 

పరగుచుండ చేసె భారతంబు.” 

| (నన్నయభట్టారకుడు) 

స్యాసమహర్షి (పః శీత భారతము, భారతీయ విజ్ఞ ననర్వస్వము* 

వ్యానభ గవానుని ముఖాబ్దమునుండి జాలువారిన భార తామృతమును 

భారతీయులు యుగయుగ ములనుండి ఆస్యాదించుచున్నారు. నారాయ 

ణా వితార మగు వాసుకు అహ్లాదశ పురాణ సులను, ల హ్మూసూశ్యము 

అను, భారతభాగవసములను రచించి తెరు... విస్నెధు.? భారతీయు 
లకు. నమర్చించచెను.. 

భారతీయులు అర్థ శామములకు అత్య “క _పాధాన్యము నోేసం 

గుచు నై తికపతనము పొందుటమాచి, వ్యాసమివార్షి ఆవేదనము 
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పొంది భారతీయులను ధర్ముపేరులుగ రూపొందింపకోరి సర్వజనారాధ్య 

మగు, విశ కేయః పృదమగు భారతామ్నా ఈుమును (పసాదిం చెను, 

భారతము ధర్మశాశ్ర్రము వేడాంతృగంథము, నీతిశాస్త్రము, మహో 

కాన్యము, మ హేతిహోనము, పురాణసముచ్చయము, వేయేల అది సర్వ 

పురుపార్థ సారము. ఈవి శేషణములు కేవలము సంస్కృత భారతమున శే 

కాక, అంధవమహాభారతమునకు నన్వర్గములు. 

కావ్యములోని ఇతివృత ను పుర స్య-రించుకొసి ఆ కావ్యమునకు 

వైశిష్ట్యము సమకూడును. పాండవులు వినుతపరాక ములు, ధృతవి వే 

కులు, సత్యసమన్వితులు, యశతోొధనులు, కృతజ్ఞులు, ఉత, ములు, ధర్మ 

పరులు, శరణాగత రతణ బిరుదాంకితులు. అట్ట సర్వసద్దుణ సంపన్నుు 

లగు పాండవుల చరిత్రిను అహరహము పారాయణముచేయుట (ప్రతి 

మానవ్రడు అనుసరించుట (శేయోడాయకము. 

నన్నయ మహాకవి భారతమహిమను వేదవ్యాన స్మోతమును 

బహుగుణ రమణీయముగ చేసియున్నాడు. 

“ఆయుష్యం బితిహాస నస్తుసముదాయం బై. హీ కాముప్మీక 

_శేయణపాప్పి నిమిత్త ముత్త మసభా సేవ్యంబు లోకాగవు 

న్యామైకాంతగ్భహంబునా బరంగి నానా వేదవేదాంత వి 

ద్యాయుక్కం బగుదాని౯జెప్పు చొడలాం దచ్భారతాఖ్యానమున్ 

ఆది = తృతీ 11 

భారత చం దుడు జనులకు అజ్ఞాన లీమిరమును తొలగించి చిత్తా 

నందమొన గూర్చుచున్నాడు. నన్నయగారు భారత మహిమను చేద 

వ్యాస మవాత్శ్యనును పరమ రమణీయముగ కీర్తించి _ ఉన్నారు; 

లెక్కన సోమయాజియు వ్యాసమహోర్షికి వినయ వినమితే గాత్యుడై_ 
14 

ణి 0దిలి ఘటించెను, 



భారత మహిమ (| 

“ఏదగత్సం సృవనియ భవ్యకవి తా వేశుండు విజ్ఞాన సం 

పద్విఖ్యాతుడు సంయమ్మి పకరసంభా వ్యాను భావుండు గృ 

స్మృద్వైెపాయను, డస్సి లోకి హితనివ్పం బూని కావించె ధ 

రా ద్వైతస్థితి భార తాఖ్య మగులేఖ్యంచై న యామ్నాయమున్ ” 

విరాట = (పథమ లి 

ధర్మము అతీసూవ్మ మైనది. వేదశాస్త్ర వురాణములు పఠించి 

నవుడు ఏది ధర్మమో! ఏది అధర్మమోా? తెలిసికొనుట ఒకింత క 

ముగా నున్నది. ధర్మువముర్శనును చతుర్వర్ల వ్యుత్పత్తిని సాధించు 

నుపాయము భారతము సర మరమణేయముగ ప్రీబోధించుచున్న ది. 

“వేదములకు నఖిలస్న్మృతీ 

వాదములకు బహువురాణవర్షంబులకున్ 

వాదైన చోటులను దా 

మూదల ధర్మార్థ కామ మోతృస్థితికిన్ 

(విరాట - (పథమ = శీ 

వ్యానముని (ప్రణీత భార తొమృతమును గోలుటవలననే తిక్క 

నార్యుడు జనన మరణ రూపమైన సంసార దురితమునుండి తప్పుకొను. 

సాధనమైన జ్ఞునచమువును పొందెను. _ భారతసంహితను తెలుగులో 

వినిర్హించి, తన వుట్టువును కృ తార్థత పాందించుకొని, ఆం(ధ్రులకు 

ఇసాపర సాధనమైన ధర్మమార్షమును ఉప బేశించెను. 

“కావున. భారతామృతము గర్హపఫుటంబుల నార (గోలి యాం 

(ఛావలి మోదముం బొరయు నట్లుగ సాత్యవలేయ సంస్మృతి 

(శ్రీవిభవాస్పదం బయిన చిత్తముతోడ మహో విత్వ దీ 

తాపధి నొంది పద్యముల గద్యములన్ రచియిం చెదం గృతుల్ ౨ 

(విరాట = (ప్రథమ లర 
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ఇది తిక్క-నార్యుని [పతిజ్ఞ. అది అక్షరాల సార్థకము చేసి 

కొనెను. భారత భాస్కరుని సహా సదీధితులు తల శక్రములలో (మకా 

శించినవి. భారతము బహుఫావలలో బహుజనులలో పొందిన (పవా 

రము అనన్య సామాన్య మైనది. ఏవంగుణ విశిష్టమైన భార తొమ్నా 

యమును ఆంధ్రీకరించి కవిత్రయ కనులు మహోపకారము చేసిరి. 

ఆధునిక మనీషులలో ేహ్టడెన (శ్రీమాన్ రాజగోపాలాచారి 

గారు భారత మహాత, మును (పశంసించెను. “Mahabharata 15 2 

noble poem possessing in supreme degree the characterstics of 
true Epic, great and fateful movement, heroic characters and 
stately diction....It disclosed a rich civilization and a highly 

evolved society, which though of an older world strangely 

resembles India of our own time with the same values and 

ideas... The Mahabharata has moulded the character and civi- 

lization of one of the most numerous of the world’s people.”’ 

C. షం Mahabharata - Preface Pages 4-7 

1, ధర్మత త్త్వజ్ఞులు భారతమును ధర్మశాస్త్రంబని ఆరాధించు 

చున్నారు ! 

ధర్భమనగా చేమి ? ధర్మతత్త Na అవ్యరు ? ధర్మశాస్త్ర లక్ష 

ణము లేవ్? ధర్మశాస్త్ర లక్షణములు భారతములో మనోజ్ఞ ముగ 

పొందుపరుపబడియున్న వి. 

“ధారత్రాత్. ధర్ధుమిత్యాహుః 

ధర్మ్నోధారయళతి (పజాః)” (అమరము - ఆ - క్లో 
ధరించునదిగాన ధర్మ మందురు. (ప్రజలను విశీష్టరీతిలో నడి 

పిరిచు చున్నది. ధారణము చేయునెల్త ధర్శము. సమస్త జగత్తు 

ధర్హుమునం దే (పతిష్టతమైయున్నది. _జెమినిమహర్షి ధర్భపదము నిట్లు 

నిర్వచిం చెను “ఏోదనా. లతుకార్థి ధర్మః.” "వోదన అనగా విధి 

మేలు సనుకూర్చు కర్ణము. వేదము ధర్మమునకు మూలము, వేద 
న. 
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విదుల సృతోలు, వారి శీలము, ధర్మమునకు ఆదర్శము. మను స్ఫృతి 
ధర్జమునకు దశ లశ్షణమ.లు నిస్చశించినది. 

(జైమిని ధర్శసూ(తములు - న్లో) 
“దశలకుణకో ధర్మః 

చవి తేవ్యః (పయత్నతః 

ధృతిః యమా దమో౭ స్త యం 

శె చ మింద్రియ నిగ వ క 

'థికద్యా సత్యవుకొధో 

దకకమ్ ధర లత్షణమ్”” మనుసృృృతి అ /-కొ9[ 

ధర్మశా్యస్ర్రుక _ర్తలు ధర్మము విధి-చోదన వాక్యములతో చెప్పిరి, 
వెదశాస్తో)కములై న ధర్మములను గహాంచి వ్యాసమహర్షి పుధాన 

క భాముఖుమున, ఉపాఖ్యానముల ముఖమున కాంతాసమ్మితముగ వివ 

రిలచెను. శాంతి అనుశాసనిక పర్వములు ధర్భ[పబోధమున శే ఉద్దిష్ట 
ములు. మానవజీవిత ములో జన్నాది మరణ పర్యంతేము వేయవలసిన 
ధర్జుములను సవిస్తరముగ వివరించెను.. ధర్మ రాజును నాయకునిగా 

శోయుటలో వ్యాసమహర్షి కి ఎంతే ధర్శనిష్పకలదో భారతము వేనోళ్ళ 
చాటుచుశ్న ది. భారతేయుద్ధానంతరము ధర్మరాజు తన  కాగిణము- గ 

జరిగిన (ప్రజానాశము, గురు, మిత). భ్య్రాతృవధను చూచి మనో 
వైకల్యము పొందెను. అత్మరి భీవ్మత పసి, ఢశ్రీక్నష్ల. రమాత్చ, వ్యాస 
మహర్షి, ధర్మజునకు ధిర్భ్హ్మపబోధమ॥ వించి కర్త వ్యోన్నుఖుని చేసిం. 

ధర్మములు పంచవీధములు :- 1, డాతిధర్శములు, 2, దేశధర్శ 

ముల్కు లీ కుల ధర్మములు; 4. గణ ధర్మములు, క. ఆపద్ధర్శములు. 

బహుశాఖా సమంచితమైన ధర్భసూత్ముమును (గ్రహిళిదుట్కు ఆచరిం 
చుట క_తీవోాదసామువంటిది. ధర్భములలో నుత్తమో త్తమమైనది 

భూతహితము, అతృమోచావలంబమైన ధర్భము (ైఘ్రమైనది. సర్వ 
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వర్ణోచితమైన ధర్మములు కలను. అకోధము, సక్యాలాపము, న్వ భార్యా 

నురాగము, శౌచము, అదో వాము, నియత మైన గుణములు. నీలంబున 

ధర్భుంబు "వెలయును. ధర్భాంబున సత్యంబు దొెరకొనును, నత్యంబున 

వృ_గ్లంబు చొప్పకును. వృ త్తంబున బలంబు గలుగును, బలంబున సిరి 

కలుగును. ఇవి అన్నియు ఉత్తరో తర కేయః (ప్రదము లు, 

ధర్శసూ క్ష్మము నదయుటకు శీలవృద్గులను, జ్ఞాననృద్గులను 

ధర్మపరాయణులను జీవించి తెలియవలెను. 

ధర్దురాజూదులు ధర్మముననుసరింఛే ఉభయలోక సౌఖ్యములు 

పొందిరి, అట్ట ఉదారచరిత్రులశీలమే మానవులకు మార్లదర్శక ము. ధర్శ 

సూత్యుమును (గ్రహించి ఆచరించు మహోనుభావులే ధర్షత _త్త్వజ్ఞలు, 

భారత పరమార్థము. 

“యతో ధర్శ_న్లతో జయః 

భారతీయ జీవితమునకు ఆధార స్తంభము ధర్మము. భారతము సర్వ 

ధర్భ్మపారము, భారతము ధర శాస్త్రము. ఉపరి భారతములో ధర్మ 

విజయము [ప స్తుతింపబడినది. భారతములో ధర్మశా(స్రు) లక్షణముల 

న్నియు సర్వాంగ సుంవరముగ నమరియున్నపి. 

2. అధ్యాత్మవిదులు భారతమును వేదాంతమని (పస్తుతిం చిరి :- 

అధ్యాత్ళ విద్య యనగా పరమాత్మ జ్ఞానము. మోత.మూార్షము. 

అధ్యాళ్యువిద్యకు నిలయము భగ వద్దీత. ఛగవద్లీతను యథాతేురముగ 

తెలుగు భారతము తెచ్చుకొనకపోయినను, ఆ పరమార్థ మంతయు 

శాంతి అనుశాసనిక పర్యములలో కరగ బదరముగ ౫ తార్థ మైనది. స్వధ ర్యా 

నుష్టాన మే మానవుని పరమ కర్షవ్యమని శ్రీకృష్ణుడు (ప్రవచించెను. 

క ర్టుసన్యానము ధర్మము కాదని .భారత కారుని మతము: 

“శకీవల నిష్క-ర తే నా 

తౌవహానుగునేని గిరులు నవసీజములున్ 
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(శాంతి _ పథమ = 68) 

“ఫలముల యెడ [(బహ్మార్పణ 

కలన పరుండగుచు గార్యకర్ణము నడపన్ 

వలయుం దత్త రృజ్జానము 

దలకొనినం గర్భ్భశేమను తానైకలునసున్ . 

(శాంతి - (పథమ = 69) 

ఛగవప్పీతలోని సారమంతయు ఈ రెండు పద్యములలో చక్క-గ 

ఇవిడియున్నది. 

ఆత్మాసాతిొ త్కా-రము పొందుటకు, - పర(బహ్మ్మ ప్రాకి పొందు 

టకు అనేక సోపానములున్న వి. ఆ సోపానములన్నియు నధిరోహించి 

నప్రుజే ముకి ,కాంతానమాగ్తేవము కలుగును. మానవుడు, వెదధర్శ 

శాస్త్రముల ఏ ననునరించి ధర్మాచరణము దేశకాలపా తాానుగుణముగ 

ఒనరించుచు, ఇంద్రియ నిగహము వొెంది అరిహ జ్వర జయము చేసి, 

అణువునుండి (బహ్మాండమువణుకు పర(బ్రహ్మస్యరూపమని తలంచి పర 

నూత్యాను సంధానము చేయుటయే మోతమార్షము.. 

(ప్రధాన కథను అధ్యాత్మికముగ సమన్వయింపవచ్చును. సత్య. 

ధర్ధుస్వరూపుడై న  యుధిస్థిరుకు ఆత్మ, యజకుండమునం దుద్భవ 

మందిన |చౌాపది (వకృతిశ క్రి, పవననందనుడు [పాణమయశ కి, అద్దు 

నుడు మనోబుద్ధ్యాది రూపమైన యంతఃకరణము నకుల నహ చేవ్చలు 

కర్నీం[ద్రియ క్ఞాచేం ద్రియములు, 

అ నేక సందర్భములలో సాంఖ్య యోగము, అంత ర్యాగ పద్దతి 

నిరూపింపబడినది. వ్యాస సమహార్ధి పియపుతుడై న శుకమవార్థి క్రి 

అధ్యాతల్యేవిద్యనుగూర్చి (పబోధించుచు నిట్లనెను, 
/ 
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“అశుల వేదాంత ఛా న్రమహోంబురాశి 

(దచ్చి వుచ్చిన నవనీత మిచ్చితిని స 

మాద రంబున కొను వునుసరిం చు 

నిర్శలాత్యు తపస్వికి సీవ్రు నొసగు.” 
(శాంతి _ పంచ _ 158) 

భారతిమునందు ఆధ్యాత్మవిద్య ఓత| వోతమైెయున్నది. అందు చే 

భారతము వెదాంతరసాయనమిని (ప్రస్తుతిం చుట సముచితము. 

ఏ, భారతమును నీతి విచక్షణులు నీతిశాస్త్రంబని కీర్పించిరి : 

నన్న యగారు భారతము లోకాగవు, న్యాయె కాంత గృహాంబు 

అని (పశంసించియున్నారు. ఆ మహ్మాగంధము లోక న్యాయములకు, 

ఆగమన్యాయములకు నిలయము. లోకన్యాయము అనగా పీతులు. నీతి 

అనగా చేశకాలముతేనంఘుములకు లోబడి [పవరి,ల్లు నడాచారము. 

సీతియ్ (ప్రవర్తన, నడవడి, ఆచారము అని చెప్పవచ్చును. ఈ నీతు 

లను రాజనీతులని, గృహస్థ పీతులని, దండ నీతులని అశేకవిధముల 

విభజింపవచ్చును, 

వ్యాసమహర్షి (పజలక అన్నితరగతులవారికి ఉపయుక మగు 

నము సీత్యుప దేశము చేయుటకొటకు భారతమును రచించెను. తత్కా- 

రణముగ కొన్నికొన్ని సందర్భములలో ఆయా ప్యాతలు దీర్భముగ 

సీతినిగూర్చ్చి ఉపన్యసించుట కలదు, 

భారతములో రాజవంశీయుల చరిత్ర అత్యధిక పాధాన్యము వహిం 

చినది. ఆ కారణముచే అధికభాగము రాజనీతి (ప్రాధాన్యము వహించి 

నది యయాతి, భీము గదూ? ధృత రాష్ట్రైడు మొదలై వవారు రాజనీతు 

లను | పబోధించిరి. అందు ఉత్త మ రాజనీతిశళోవాటు కూటరాజనీతి 

కూడ కలదు, 
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రాజనీతి: 

భారతీయసంన్క్ట్బృతిలో రాజాన కుదాత్శష్థానమున్నది. (పజారం 

జనము (ప్రధానభ్యేయము. రాజి యే పాలనము చక్కగ చేయగలడు. 
రాజన్యుడు ధర్హాయుక్తమైన అర్థమును; ధరయుక్కమైన కామమును 

సముపారక్టింపవలయును నిత్యము శీలవృద్ధులను "సేవించి ధర్మము "తెలిసి 

కొని పరిపాలన సాగింపవలయును, నమ్మదగిన నతుురగుషులకుమూ[తమే 

పురరక్షణ మొసంగవ లెను, రాజుయొక్క- విజయమునకు మూలము 

మం[తము. ఇది అళ్యంతగోప్యముగా నుండవలెను. నానావిధరణ 

విజయనిసుణులను, మహాపిరులను, విశ్యాసపా(్రు ఎలెనవారిని సై న్యాధ్య 

ములుగా నియోగింపవలయును. ఉపధాళుద్ధులను; పాపరహితులను, 

విసీతివుంతులను, నములను, నిపుణులను అర్ధార్థనాది నృపకార్యము 

లందు నియోగింపవలయును. అవ్మగహాధయము కలుగకుండ చెజువు 

లను జలపరి పూర్ణముగ నుంచవలెను. హీనులగు గర్షకులకు ఛాన్యబీజ 

ములను వణిజులకు శతై కవృద్ధిగ బుణములు సీయవ లెను. ఆర్హులను 
దయతో కాపాడవలెను. 

రాజు (ప్రజలను ఢర్మమార్లములో నడిపించుటకు. ఉత్తమసాధ 
నము దండనము. దీనిని మనోహరమైన ఉపమానములతో పాలక, 

పాలిత సంబంధము నిరూపీం చెను, 

“మేదినీపతి యతి మృదువైన మావంతు 
డేనుంగు నెట్లట్ల యెక్కి యాడ 

జూచు ేకువసెడి సీచప్రు (బజ కూ)రు 

డగునేని లోకంబు బెగడు గుడుచు 

గాన వసంతంబు భానుని చాడ్పున 

దగియెడు పాటితో ధరణి [పజల 

నుదిత వర్మనముల నొందించు నది యిది 

రాజధర్శములకు రాజుసుమ్ము.” (శాంతి ద్వి. 178) 
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“కారవేగద యదియుగాక దండము పరీ 

శూ ఏశుద్ధి పూర్వకముగ వలయు 

దన తేలంవు వెంట దముకించి [పజకు నొ 

వ్వుగ జరియించుటయును దగదు బతికి.” 

“విను గర్భిణి [పజ |బతుకున 

కనురూపమ్ములైన యట్టి యాహారంబుల్ 

గొనుగతి బతి ధరణి (పజ 
మనికికి దగ నడచునది తవుకి గా కెవుడున్ .” 

(శాంతి ద్వి. 178, 179) 

గర్భిణి ప్రే తేన అరోగ్యమునకో, తన ఆఫాంకురమగు బిడ్డయొక్ట్య 

అఆరోగ్యమునకు ఎంత జాగరూకత వహించునో రాజు (పజలపట్ట తన 

పట్ల అంత శ్రద్ధ వహిం చినవుజే తన రాజత్వము అన్నర్థమగును. 

గృహస్థ నీతి : 

.... సక్యాశ్రమములకు_ మాతృభూతము గృవాస్థా శమము. అను 
శాసనిక పర్వ్యమంతీయు గృహస్థు చేయవలసిన విధులను సాక ల్యముగ 

ెప్పీనది. స్వ భా ర్యానుర క్రి, కరుణ, సత్యము, క్షమ, సుజనాసంగము, 

"దేవవిత్రతిధి సమారాధవము, అగ్ని హోత సేవ నమాదరణీయములు. 
గ్భహాన్వామికి గృహిణి చతుర్విధపురువార్ణములను సాధించుటకు 

ఉపకరణము. 

“ధర్మార్థ కామసాధన కుపకరణంబు 

గృహ నితివిద్యకు గృవాము వినుల 

బూారి|త్రనితు కాచార్యకం బన్వయ 

స్థితికి మూలంబు సద్దతికి నూత 
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గారవంబున కేకకారణం బున్నత 

స్థిర గుణమణుల కాకరము హృదయ 

§ 
సంతో వమునకు సంజన కంబు భార్యయ 

చూానె భరకు నొండ్డు గావు [ప్రయము 

తెటి ఘటములను నెటి యాపదలను 
ఆ రో లు 

టి తీరముల .ముటబడిన 
ఉం ఈం 

వంత లల్ల బాయు నింతుల పజలను 

నొనర జూడగనిన జనులశకెందు.” 

(ఆది - చతుర్ల _ 85) 
థి 

ము క్రిపొందుటకు మానవుడు సంసారమును త్యాగము చేయ నక్క-ర 

"లేదు. సంసారములోనుండియే ము కిని సాధించవచ్చును. 

దం౦డనీ తి: 

రాజు సంఘమును సువ్యవస్థలో నుంచుటకు దండ ముత్త్వమ 

సాధనము. భారతీయుల భావనలో రాజదండసముపొందినవారికి యమ 
దండనము లేదు. దోషిని సక, మమార్లములో పెట్టుటకు, పశ్చాత్తాపము 
కలిగించుటకు, [పజలకు అధర్శమునందు భయముక లిగించుటకు దండ 

నము మించిన బెహధము "లేదు, గుజ్జమునకు కళ్లెము, వనుగునకు 

అంకుశము ఎటువంటివో, దోవీకి దండనము అటువంటిది. బ్రాహ్మ 

ణులు పూజార్దులై నను దోషముచేసినపుడు దండార్హు లీ. ఆాంతుడు 

గాక ఆయుధవంతుడై సమ రాంగ ణమునకువచ్చి ఎదురొ-న్నచో ఆ. 

వీవుడు వేదాంతియెనను, రాజు చంపవచ్చును, పంచమపహాపాతకము 

లలో నే పాతకము బ్రాహ్మణుడు చేసినను అతనిని చంపక చదేశబప్రీ 

పరము చేయవలెను. రాజు దోషికి యుక్త దండనము విధించుట 

యెంత అవశ్యకమో అఫస్లే అయుక్త దండనము వధింపకుండ అప) 
ముత్తుడ్లై యుండవ అను, 
జ మో కా 
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సకల జీవరాశి సుకృత, దుష్కృూతముల కనుగుశముగ శిటీంచు 
యమధర్మరాజు మాండన మహర్షి కి ఆల్పదోపంబునకు కరారద౧డ 

నము విధించెను. మాండవ్య మహార్థి ఆ కారణముచే యవుధర రాజును 

శపించెను. దండనము విధింమట క త్తిమోద సాము వంటిది. 

మానవజీపిచములొో సర్వదశలలో నుపయు _క్షమగు పీతులను 

మహార్షి _పబోధించెను. మహాభారతము సీతిర త్నా కరము. దీనిని పురస్క- 

రించుకొనియే పీతిపిచక్ణులు ఛొరతేము సీతిశ్యా స్త్రంబని స్తుతించిరి. 

4. కవి వృషభులు భారతమును మహాకావ్యమని (పశంసించు 

చున్నారు : 

కవి శబ్దము పరమాత్త [ పరముగా వై దికమంత ములలో గోచ 

రించుచున్నది. అది క)మముగా పరమాత్శసామె త్కా-రము పొందిన 

బుమీయని (ప్రవ రితేమైనది. వైదిక కవులును, అౌకికలగు వార్నీ! 

వ్యాసాదులును, బునులగుట చేత, వారు దివ్యదృష్టి త" కావ్యములను 

లోకోత ర వర్ణనాత్మక ముగా రచించిని. దీనిని ప్రరస్క-రించుకొని కోను 

లపై “నానృపి.ః కరు తే కావ్యం, కవయః కాంతదర్శనఃి అను 

సూక్కులు ఆవిర్భవించినవి. భారతకర్త “వ్యాసో నారాయణో హారి” 

అని (పస్తుతింపబడెను. చతుర్వేద విభాగము వేసినవాడును, బ్రహ్మ 

సూత్రములను రచించినవాడును, అహైదశపురాణ క్రర్తయును అగు వెద 

వ్యాసమహర్షి మహాశావ్యమగు భారతమును ప్రసాదించెను. ఇది ఫొర. 

తీయుల పుణ్యవి శేషము. మహాభారతము అధ్యాత్మిక విషయపధాన 

మగు వైదిక వాజి యమును, భౌతిక విషయ పృధానమగు లోెకిక జీవి. 

తముతోననుసంధించి రసవత్కరమగు లౌ౪శేతి వృత్తముతో నొప్పుచు: 
మహాకావ్యముగా విరాజిల్లు చున్నది. - 

ప్రాసంగికములై న ఉపాఖ్యానములు భారతములో చే3నను పొం 
డవ, కౌరవులకథ అఖండముగా సాగినది, 

i 

ఉల్ 
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కథానంవిధానము, విహమవివేచనము, రసోజ్జ్వలముగా నిర్వ 

హీింపబడినవి, 

చేవాంశసంభూతులై న పాండవులు వారి ఉదాత్శ[ప్రవరన 

ముతో క )మపరిణామసుందరముగ వికసించినకథ మానవుల హృదయ 

ములోచోెచ్చి వాచ్యముగ రసానుభూతిని, వ్యంగ్యముగ క ర్హవ్వ్యోప 
"దేశమును పరిమళింప చేయుచున్నది. భారతకథలో వ్యాసమహార్థి పాత్ర 

యగుట మరియు విశేషము. 

వ్యానమహార్షి కవులకు కవి పిద్యత్సంసనీయ భవ్యకవి తా వెళు 

డని నుతి పొందియున్నాడు. ధ్యనిసిద్ధాంతేము [పతిపాదించి సర్వజనానంద 

వర్థసము చేసినవాడును, లావీణిక మూర్ణన్యుడునగు అనందవర్థనుడు 

భారతము మహో కావ్యమని సిద్ధాంతము చేసియుండుట గమనార్హము, 

“తస్యహి ధ్వనేః స్వరూపం సకలసత్క-వి కాన్ఫోసనిషద్భూత మతిరవు 

ణీయ మణీయనీభిరపీ చిరంతేన కావ్యలతుణ ఏభాయినాం బుద్ధిభిర నున్న 

లిత పూర్వమ్, అధచ రామాయణ మహాభారత (ప్రభృతిఖి లకే 

సర్వత (ప్రసిద్ధవ్య వహారం లక్ష యతాం నహృజయానామానందో 

మనసిలభ తాం (పతిబ్లామితి ప్రి కాశ్య తే” 

(అనందనర్ల నుడు - ధ్యన్యాలోకము) 

సంస్కృతే కావ్య ములలో భారత శామాయణములు ఉత్త 

మో _త్తమములు. వద శాస్తో)ప బృంహాత కథానంవిధాన మహ _ల్త్యేము 

కల మహాకావ్యము భారతము. అట్టి సులక్షణ లశీతమైనట్టి దే ఆం (ధ్ర 

మహాభారతము, 

“Winternitz ” అను అంగ్ల పండితుడు భారత కావ్య మహా. 

_త్యమును బహుథా కీరి ంచెను, 

“Indians themselves regard the Mahabharata, though. 
always an epic, as a work of poetic art (kavaya), but also at the: 

same time as a manual (Sasira) of morality, law and philosophy, : 
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Supported by the oldest tradition (smrti) and hence furnished with 
incontestible authority; and since morz than 1500 years it has 
served the Indians as much for entertainm:nt as for instruction 
and edification,” 

(A History of 106120 Litsrature by Witnternitz Vol. 1 Pages 371) 

కవితయము ఆం|ధభారతమును కావ్యశీల్పాభి రామముగ తీర్చి 
దిద్దిరి. నన్నయమహోకవి భారతిమును (ప్రనన్న కథాఃలి తారయు క్తి తో, 
అశ్ర రమ్యతతో, నానారుచిరార్ధ్థ సూ కులతో జగద్దితేముగ రచిం 

చెను. తీక్క-నార్యుడు భారతమును ఊర్టిత కథో పేతముగన్కు నానా 

ర సాభ్యుద యోల్లసితముగను, ఆం(ధ్రావళి మోదమును పొరయునట్టు 

భారతమును పనిర్నించెను. ఎబజ్ట య్య నన్నయ్య - తిక్క_నల కవితా 

రీతులను అధ్యయనముచేసి భారతమును మనోహరముగ అంధధ్రిక 
రించెను, 

అష్టాదశ పర్వసం భృత మైన భారతము కథాకథన నై పుణ్య 
ముతో, వర్ల నా(ప్రాగబ్భ్యముతో, రసపోషణముతో , సజీవ పాత చిత్ర 

ణముతో, మనో వృ త్తినై పుణ్యముల్ , నవనవో న్నేపమైన ధ్వనితో 

సవృాదయులకు ఆనందము కలీగించుచున్న ది. కపి తేయ భారతములో 

కవిత విశ్వరూషపదర్శనము చేసినది. అంధ్ర మహాభారత శావ్యీ 
శిల్పముగూర్చి సర్వ( శ్రీ) కవిషమాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, 

ఆచార్య కోరాడ రామకృష్ణయ్య, ఆచార్య విం౫ ళీ ల ఘీ శాంతము, 

ఆచార్య దివాకర్ల వేంకబావధాని, ఆచార్య జోగారావు, శేతవరవు 
రామకోటిశాంత్రి, నండూరి రానుకృప్త మాచార్య (పభృుశులు సాకల్య 

ముగ వివరించిరి. ఎందరో మహోనుభాన్రలు భారతాంబుధిలోని జతి 
రత్నములను ఏరి 'తెలుగులకు ఉపాయనముగా నొసుగిరి. అయినను 

భారతము రత్నాకరమే. ఆంధ భారతము సర్వ కావ్య లక్షణములతో . 
సర్వాంగ సుందరముగ (సకాశించుచున్నది. 
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ర్. లాక్షణికులు భారతమును లక్ష్య గంథముగ (పమాణీకరించిరి : 

వ్యాకరణము, అలంకారము, ఛంవము మొదలైన శాస్త్రము 

లను 'ెల్పు[గంథములను లక్షు ఇగ )౧థములందురు. పూవోో క్త శాత్రు) 

పారంగతులు లాక్షణికులు. సర్వలాతుణికు లు భారతమును లత్మ్యు 

(గంథముగ  స్వీకరించుటచేతనే దానిమహ_త్త్వీము. ఇనుమడించు 
_ a TY గ చ సాహ వక 

చున్నది. ఆ నందవర్గనుడు ధ్యన్యాలొ కములో భారత (పాశ_స్త్వము 

| పశంసించి, భారతములో అంగిరసము శొంతేమనియు, దీనిని నిబంధించు 

టలో వ్యాసభగ వానుని పరమాశయమును వివరించెను. “వా హోభ్రారత 

కవి శాస్త్రరూసం కావ్యచ్చాయాన్వయిని వృష్టి పాండవ నిరసావసాన 

వె మననస్యదాయిఏం నమా ప్పి ముపనిబధ్న తా మహామునినా వై రాగ్య 

జీవన తాత్పర్యం _పాధాస్యెన స్వ్మపబంధస్య దర్శయ ఆ మోతు 

లత్షణః వుగుపార్గః శాంతోరసకశ్చ ముఖ్యతయా . వివమో విషయ ల్వేన 

సూచిత 

(ఆనందవర్లనుడు లా ధ్యన్యాలోక ము) 

మహాోభారతమునందలి రసము శాంతము. కావ్యాచ్చాన్వయి 

మైన మహాభారత ఇా స్రామునందు యాదవతేయపు, పాండవ మహో 

ప్రస్థానన్షేశము, (శ్రీకృష్ణునికి వ్యాధునివలన మృతియు గల్పించి స్వ 

_ బంధమునకు వె రాగ్యడనన మె పరవు తొత్పర్యమని వ్యాసమునిందుని 

చేత మోాతుపురుపార్లము, శాంతరసము ముఖ్యముగా వివఫీ,త మైనవి. 

(బహ్ముసూూతములలో లవత్మ్యుములుగ భారతము కోని శ్లోకములను 

శంకర భగవత్పాదులు సమన్వయించుట గమన్శార్హ మై యున్నది. 

ఆం[ధకవులకు లాతుణికులకు భారతము పరమ పష్యమాణ్మగంథము, 

దీనివలన భారత వై శిష్ట్వము ద్విగుణేకృతమగుచున్న ది. అప్పకవి నన్నయ 

మహాకవి భవిమ్య దాం ధక ఏశ రులకు అనేక ఖిహయములభో మార్దోప 

చ అని (పస్తుతించెను, 
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“అ మూడు పర్యములలో నామాన్యుడు నుడువు తేటల 

లరసికొని కృతుల్ 

దాము రచించికి తిక్క_స్కు ధీనుణ్రి మొదలైన తొంటి తెనుగు 

క పందుల ల్ 

'కవీయము - పీఠిక - ప 47) 

ఆంధ్ర బేశములోని కవులు, లాతుణికులు, కవితకు (శ్రీకారము 

చుట్టునపుకు అంధ )భారత ప్రశంస భ క్రివిన నుతగాతు)వై చేసియున్నారు: 

అవి కవిత్రయ కవులకు సాహిత్యకర్ప్బూర సీరాజనము పట్టుచున్న వి. 

ఆంధభారతములోని పద్యములు మొన్న మొన్నటివరకు ఆంధ్రుల 

జిహ్యారంగముల వై నాట్యము చేయుట సర్యజన వీదిత మే. 

6. ఐకిహోసికులు భారతమును మహోతిహానమని పొగడు 

చునా సరు : 

భారతమునకు జయకిహాస మను చేరు గలదు. నన్నయ, 

తిక్కన మొదలైన కవులు భారతమును ఇతిహాసరత్నముగ బహుధా 

(స్తుతించి యున్నారు. ఇతిహాస స్వరూప స్యభావములనుగూర్చి 

నంన్కృు తాలం కారికులు చర్చించియున్నారు. ఇతిహోసమనగా నేమి ? 

బ్రకిహోనః వురావృత్నమ్ - ఇకిహా పారంపర్యోప దేశః అన్నే అస్నిన్నీ 

తిపోనః ఆస ఉపవేశనే - ఇతివా అనగా భారంపర్యోపేశిము _ అద్ర 

దీనియందు గలదు. నవురావృత్తనిబంధన ప్రాయ త్యాన్నివృత, ౧ 

పురావృత్తం - పూర్వచరిత్వు నిబంధన పాయమైనది. ఈ పా)చీనచ౭|త్ర 

బోధక వ్యాసాదిపిణీతములై న భారతాదుల వేళ్ళు” | 

(గురుబాలప Jos - ప్ర. కాం. - 125వ వుట 

(క్రీ శేతవగపు శామక్ టిశాప్ర్రిగారు_ ఇతిహానన్యరూప 
స్వభావములనుగూర్చి తేమ సిద్ధాంతగ భమ:లో చేసిన చర్చ అను 

నంధింపనగును, భారతను నుహేతిహోనము, ఇతిహాసము కావ్య భేదము 
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లలో నొకటి, భారతములో ఇకిపోసలవణములు కలను, ఆనందవర్ల 
నుడు ధన్యాలోకములో భారతమునుగూర్చి చర్చించి. పీథానరసము 

చనాంతరసమని సిద్ధాంతము చేసెను. భారతములో శా స్త్రమూ, కాన్యము 

ఉన్నవి. ఇది పరమవురుపార్థ మైన మోతీము [పతిపాదించుటచే శాస్త్ర 
మును నాయకునిచరిత) ఆశ్రయించుకొని ఉండుటచే కావ్యమునై 

ఉన్నది. 

సరస్వలి కం ఠా భరణమున కావ్య శోదములను మూడని భోజుడు 

తెలిపియున్నాడు. కావ్యము, శాస్త్రము, ఇతిహాసము - ఈ మూడింటిని 

మరల మూడిటిగా విభిజించెను. అవి కావ్యశా నము, కావ్యేతి 
పహోసము, శాస )తిహాసము. వ్రతడు అకీ తార (పాథాన్యాత్ ఇతి. 

హోసకఃి” అని నిర్వచించెను. ఇతడు గతించిన విమయము (పధానముగా 

గలిగి ఇతిహాస ముండునని భావించెను. అతీత మనగా 

ఇతివృత ము. 

చారిత్ర క మైన 

రాజశేఖరుడు కావ్యమిామా*ంసలో ఇతిహాసములు. "రెండు 
విధములనియు, రామాయణ, వమహాభారతములే అందుల కుదాహార 

ఇములనియు తేలిపీయున్నాడు. 

విద్యారణ్యుడు “దేనసురా సంయతా ఆసన్ - ఇ త్యాదయః 

బ్రతిహాసాః” 

(కావ్యాలంకార సంగ హాము - వుట 264) 

అని వ్రాసెను. డేవాసురసంబంధి ్రితిన్భత్స'మెచట నిబంధింపబడి యు౦ 

యుండునో అది ఇతిహోనమని . తెలిపిడన్నా రు. 

నాట్యశాస్త్ర /మును వ్యాఖ్యానించుచు అభినవగువ్వుడు. కర్ణ ఫల 

నంబంధముకల సర్వార్థ ములును ఎందు (వత్యతముగా మాపబడ్షునో 

అది ఇతిపోసమని చెప్పును. 



ణి 

క్ ఆంధకమహాభారత ము _ ఉపదేశము 

కహాన లకేణవులకు చర్చించియున్నా రు. cara 

“An Er: po: im is by common consent a narrative of some length, 

aid dias wriiiu.nt whic: Lave a certain grandeur and importance 

aspic'ally of violent action, such as 

Var-[t .wsd specu plasure kecauee itsivents and p:rsons 

vortn of human achievement and in the 

న్నా మ! > గ్ 

qn df Mwy Tim hr pe py mam 1 ॥ 4 nm BE, 
aru Utada Alun Ad Jou థి hw: J, 

ఇ 6122203 our biilef ia the 1 

6 ప్రతిని and షంపి o7 man.” 

(“From Virgil to Milton” By Sir C. M: Bowra) 

చన్చవలన క్రకిహాసముయొక్క- [పభానలతీణములను ఈశ 
విధముగా నిద యు.వనగును.. 1. (పధానకథ చారి [త్రక సత్యమైనదిగా 

ఉండవలయును. కొంత౪ స్త్రిము (ప్ర ర్తింపవలెను. 2. కథకు చేవా 
సున సరం ముండోవలెను. కి, పారంపన్ సప దేశము కలిగ డండవ లెను. 
ప కర్తెఫలాను* వము సర్వము (పత్యక్షముగ మాపవలెను. భారతే 
అహము లో. ఇకిహాసలతణములన్ని యు చక్క_గ పొందుపరుపబడి 
రు న్నది లేశబము మాన గ వ్రనిడాన్న క న్యము ని నిరూవించుచు కర్త 

ములో పాంషవ కౌరవుల యుద్ధము వర్ణింప పబడుటచే. చారి త్రకసత్య ముతో 
నిమిడీయున్న ది. శాంతి అనుశాసనిక పర్గములలో మోాతుసంబంధథ 

రము చక్కగ (పవ రి ౦పబకినది, ధర్శ'రాజాదులు "దేవతల 

దుర్య్యాధనుడు కలి అంకమున, మీగిలీన కౌరవులు రాక్ష్షసాంశ 
ప్ర్నారు. దైవశ కిమా కీభవించిన ధ్రీకృష్తుడు భారతముతో 

సంబంధము కలిగియున్నాడు. మహాభారతసం[గామమున 
య్. రాతసులు హల్తాసరి, (పథాన కథాపుకుషులై న వారి పర 
గో శాను భవము, స్వన్షారోవాణపక్వ ములో వరి రె రిపబడినది, భారతము 
నిక్కము వకిహోగరత్న ము, జయెతిహో హోసము, 
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9. పరమ పౌరాణికులు భారతమును పురాణసముచ్చ్నయముని 

సుతించిరి : 
ta) 

ఆర్ష సంస్కృతి సస్యములను సండింపనేర్పటుచిన, రసపవాహా 

ములు ప్ర్రరాణములు.  అపారకథానిధులను చెప్పి యొప్పించుచు కపి, 

రసిక్క ముముతుజనులయొక్క- రచనా(ప్రసంగమ.ల నుపలాలించు మాతృ 

మూర్తులు పురాణములు. (పాచీనకాలమునుండియు. భారత చేశము 

వురాణములను ఆదరించి (శ్రవణ, పఠనములుచేయు. సంపిదాయము 

అలవరచుకొన్నది. సనాతన ధర్మములు, వేదళాన్ర్ర అర్థములు, వర్ణా(శ్ర 

మాచారములు, , పునర్హన్నాదులు, ఆత్మనిత్యత్నము, పరలోకాసి 

కము దైవమునందు దృథ విశ్వాసము, సామాజిక వ్యవస్థ, సంస్కతి, 

సఖ్యము, సంస్కారములు, ఉ త్తమ త్రీధోములు ముదలగు అనే 

కానేక విషయములు వేదళాన్ర్రములందు వల ప్రురాణములందు గలను 

సంస్కృతభావలో నెలువడిన సాహిత్య పికియలలో పురా 

అము ఒకటి. వేదకాలమున పురాణము సాహిత్య(షక్రియగా పేర్కొన 

బడను, 

“బిుచః సామాని ఛండాంసి పురాణం” 

(శతపథ బ్రాహ్మణము) 

ఆర్ష విజ్ఞాన నర్వస్వములో వు రాణమునుగూర్చి ఇట్లు. చెప్ప 

బడినది. 

“పురాణం--చిరంతనము-అనాది. నమ_స్టమునకు  కారణమగునది 

(బ్రహ్మ, వురాణశ బ్దమునకు నిరు క్యాదులందు “పుఠశానవం-ఫురాణం? 

ఇత్యాద్య నేకార్ణ ములు జెప్పబడినవి, వానిలో పురాఅగ్థేషు ఆనయతీతి. 

పురాణమును నిరు _క్తష్టర్థము సర్యాంశే సంబంధమగుచు అర్భానుబంధిని 

యగుటలో సుందరతమమైన అర్థమగును. వురాయనగ్యావికృతికి పూర్ణ 
స్య 
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మేయున్న పకృతి సృరుపాత ్ రగమైన తే _ర్ల్యము, (పక్ళతివుకువ. పిణా 

మమేయీ కనిపించు బ్రహ్మాండము. చెంకియొక జడ చేతనముల 

యొక్క పరిణామ పరంపరవిషయక జ్ఞానోపలబ్ది అందు, అన-[|పాణస 

జాగ)త) చేస్టంచుచు న్నది ఫు రాణశే బృము. అనగా (పకృతి పురుపాత్నక 

తత్త్వమును [వకాశీంపజేయునది నురాణము. పద్మవు రాణముసందలి 

పురాణశబ్దమునకు మఘసూదన _ సరస్వతిస్వామి “వురాణొత్ప త్తి 
CO 99 య - ర No . (6 Aan చీ 
ప్రసంగము” నందు వు రాణశేబ్ద సీమ్మహ్యార్లముగ విశ్వస్య సృస్పైరితి 

పహానః వుర్తాణంి” అనుచు చెప్పెను. వార్ యభఖి పాయమున పురాణ 

మనగా కేవల పురాతన మేగాక, విశ్వసృష్టి యు ఇతిహాసార్టమగునని 

జెలియుచున్న ది. 

(అర్హ విజ్ఞాన సర్వస్వము - పి ఛా. వు. 171, క్లో, 17 

సన్రరొణములు చిరశాలమున ఫుట్టినవి. |ప్రాచీనవిషయములను 

తమయందు పొందుపరచుకొన్నవి. ఇట్టి లక్షణములతో కూడిన పదునెని 

మిది ఫవరాణములు వేదవ్యాసమవా వై రచించుట భారతీయుల తపః 

ఫలము. 

స్ర్రరాణము పంచలతణ లవీతము. 

“సర్లశ్చ |ప్రతినర్లశ్చ వంశోమన్యంత రాణి చ 

' వంశోనుచరితం చె వపురాణ6 పంచలతుణంో 

(అర్హ విజ్ఞాన సర్వస్వము - ప్ర). భా. _ పు. 15 క్ల. 178) 

(1) సరము (2 ప్రతి సర్షము (శ్రి వంశము (4 మన్వంతరము 

(ర్) వంశొనుచరితము అనునవి వురాణలక్షణములు. 

సర్షమనగా (బహ్మాండ్ త్ప్తి. భారతములో  శాంతిపర్యము 

నందు' (బ్రహ్మో ండోత్ప త్తిగూర్చి చెప్పబడినది. పితిసర్ణమనగా కల్పాంత 

మ్సున జరుగు ప తిసృష్టి. -(బహ్మోదు లొనరించిన సృష్టి దై విధ్యము ' 
న. 



భారత నుహి మ క్ట 

భారతములో కలను, వంశము : ేవాసుర విశేదోత్ప క్రి, (బ్రహ్న్ని 
వంశక_ర్తల చరిత ములను చిత్రించి, జీవరాళులలో క)మబద్ద మైన 

వికాసమును సంధింపచేయుటయేం. పాండవ కౌరన్రలు చేవాసురాంశము 
లతో జని ంచి తుదకు మహాభారత సంగా)మములో మడసిరి, మన్యం 

తరమనగా ధర్భశొ(న్ర్ర పవర రకులై న భువిని శాసించిన పదునాలుగు 

మనువ్రుల ఉత్ప త్రి, పరిపాలనావి చేషములు, వేడధర్శములను లోకమున 

(ప్రచారము చేయుటకు అవతరించిన మహోవురుషుల చరిత) కీర్తింప 
వలయును. భారతములో శ*శనకుకు, మార్క-ంచేయుడు, వశిష్టుడు, 

అగస్త్యుడు, వ్యాసమహర్షి , శ్రీకృష్ణుడు భీపొ దులచరకి త్ర వేదధర ము 

ప్రచారము చేయుట శే గానము వేయబడీనవి. వంశనొనుచిత మనగా 

"దై వమూలములై న సూర్య చం ద వంశొద్భవులై న ధర్జ్భువీరుల చకిత్ర 

వర్శింవప లెను. భారత పారిజాతఫ ఫలము చంద్రవంశ దృవులై న పాండ 

వుల ఉదా త్త చరిక ధర్మార్థమధురముగ చితి)ించుటయే. అరణ్య 
ద శేవుజెన (శ్రీ రామునిచరి[త్ర సుధా తి షా 

పర్యములో సూర్యవంశ ములో 

మధురముగా గానము చేయబడినది. 

భారతము సకలపురాణసారము. ఆంధ్ర దేశములో అనావృష్టి 
కలిగినప్పుడు వి రాటపర్యము పురాణము చెప్పించుకొనుట ఈనాటికి 

ఆచారము కొబదు. భానత దేశమున ప్రతిగాానుములో భారత రామా 

యణములు నురాణములుగా చెప్పించుట్క వినుట ఈనాటికి గోచరించు 

చున్న ఆచారము. ఆంధ) చేశములో కొంతమంది గృహనావుములు 

పొరుషనామములుగా వచ్చినవి. వురాణమువారు, 'భారతమువారు అను 

బ్రంటిచే పర్లు కడిగిన కుటుంబములు కలవు. భారత దేశములో ఈ కి)ంది 

శోకము ౩ పురాణము  చెప్పునపష్పుడు పఠించుట నటికి చూచ్రుచునే 

యున్నాము, 



గ్జీ | అంధ మహాభారతము _ ఉపదేశము 

“నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం 

చేసిం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయిత్ ౨ 

]ఆర్షవిజ్ఞాన సర్వస్వము - (ప.భా. వుట 111 - త్లో 166 

నారాయణునికి [పర మేక్ణరునకు |, నరునికి [జీవునకు] సరస్వతికి 

[ నాగూ)పమగు వేదమునకు] వ్యాసునకు (వాక్సంకలనజేయు గురునకు] 

నమస్కరించి యనంతరము జయమును [నురాణములను | జెప్ప 

వలయును. 

నన్నయ్య మహేోకవి భారతము బహుపురాణ సముచ్చయమని 

చెప్పుట ఎంతయు తగియున్నది. ఫెంతేము అషహ్టావశ వురాణసారము. 

భారతము ధర్మ శాస్త్రము, వేదాంతరసాయనము, సీతిళాస్ర్రుముః మహో 

కావ్యము, సర్యలక్ష్య సంగ హము, మహేతిహాసము, వేయులఫెరతము 

సర్వ్యవురువార్ధ సారము. తిక్క-నమహేోకః వి విరాటము నుండి స్వర్షారోహణ 

ప సము వరకు 'తెబుగసుఫారతమువము కావ్యశిల్పాభి రామముగ తిగ్చె 

దిద్ది వేదవ్యాస మహర్షికి సాహిత్య కరూఎర సీరాజనము ఇట్లు 

సమర్చిం చెను, 

“అమల ధర్మార్గ కాము మోాతములగుజిచి 

యొలయు తెరు వెద్దియును నిందు గలుగునదియ 

యొంజెడల గల్లు దీన లేకుండు చొప్పు 

దక్కొ-కంటను లేదు వేదజ్ఞులార ౨) 

(న్వశ్షారోహణం- 82) 

జ 



A. భారతామాయంవంం 
భారతీయ సంస్క్య్బాతికి మూలాభారములు వేదములు. 

“విద్” జ్ఞానే. అను ధాతునుకుండి వేదపదము నివృన్నమైనది. 

వేదమునకు శ్రుతి, ఆమ్న్మాయమను నామాంతేరములు కలను. 

“రియ లె ధ ర్నాధ రాదిక నమునయేతి [క్రుకి;) 

(గురుబాల (స్రభోధిక = (పథమ -- 124) 

దీనిచేత ధర్మాధరా దులు వినబడును. 

“విదంత్య నేన ధర్మాధర్నావితి చేదళి? 

ఏద జా నే- "దేనిచేత ధర్నాధర్మాదులు నెణుగునురు. 

ఆమ్నాయ శే పారంప ర్వేణే క్యామ్నా యః “గురువునుండిశిమ్యుడ 

పారంపర్యముగ న భ్యసించునవ్ వేదములు,” 

వేదములు, పర మేశర ముఖోదితములనియు, పరమ(ప్రమాణ 

[గంథములనియు, సనాతన భారతీయ విశ్వాసము. ఇప ఆర్యుల (ప్రాచీన 

తమమైన ఏిజ్ఞానకోశములు. (బహ్మునిమ్టులెన. మహామునీశ్వరులకు ఈ 

మంత్రములు ఎ వినబడుటచే వేదమునకు |శుతియని పేరువచ్చినది, 

“అనంతో వై వేదాః 

వేదము లనంతములు, వానిలో బుగ్యజు స్సామాధర్యణములు 

పఠనపాఠములలో నున్నవి. “వేదములు మంత) బా) హ్నృణాత్శకములు, 

చదేవతలస్తోత ములు, అర్లవంతేములగు వాక్యములు మంత్రములు, 

యజ్ఞ్ఞాద్యనుస్టానములను పపరించునవి (చాహ్మణములు. వృద్ది చెంది 

నది, చెందించునదిె (బహ్మము. యజ్ఞమునకు ట్రహ్మశబ్దము వాడు 

చుండిరి. వాన్మపస్థుల కుచితములగు విషయములను తెలువునప్ి, యజ్ఞాది 

కర్ణలను, గుహ్యములుగా, ఆధ్యాత్మిక ముగా అర్థముచేసి కొనునవి. 

అరణ్య నులందు పఠరనియములగు వేదభాగములు అరఖ్యకములు, వేద 

9 



గ్ట్క అంధరి మహాభోరతము ౨ ఉపదేశము 

ముల అంతిమభాగములు ఉపనిషత్తులు. అవి జ్ఞునకాండ, వానిలో 

ఎక్కువగా (బ్రహ్మ, ఆత్మల అనగా జగశా.రణమును గుజించి 

పీచారము కలదు.”” 

(విజ్ఞాననర్వస్వము = దర్శనములు _ వేదవిఛాగము-54, రధ 

1. బుగ్వేదము : ఇది అత్యంత |ప్రాచీనమైనదవి విమర్శకుల 
ఉపా. ఆర్దకఏం[ద్రులు (పకృతిలోని ఇద, అగ్ని సవితృ, అశ్వని 

చేవతలను స్తుతించిన బుక్కులు కలవు. దిర్దాయు క్రాయముకొజకు, 

కుటుంబ సాఖ్యముక్ "రకు, వీరసంతతికొరకు యుద్దములో విజయము 

పొందుటకొ అకు ఇందు (పాన్టనలు చేయబడినవి. 

2, యజుర్వేదము : ఈ వేదములో యజ్ఞ ములతోో జరుపు 

వివిధ కార్యకలాపములు యజ్ఞ పక రణములు, యాగ శాలనిర్మాణము 

వర్తితము. కృష్ణయజు ర్వేదళాఖలో వివిధ మం(టత్రముల వ్యాఖ్యానము 

లను యజ్ఞముల ప్రశంసలు; తాకత్సిషకచర్చలు పదవ్యుత్పత్సి వీచార 

ణలు, అనేక కథలు చేర్చబడినవి. సపోమయాగము దాని రూసాంత 

రములగు రాజసూయము; అశ్య మేధము, వాజపేయము, స్మాతామణే 

"మొదలగు వివిధయజ్ఞములు ఈ వేదములో చెప్పబడినవి. 

9. సామవేదము : ఇది గేయ (పథాన మెనది. బు శ్వేదము 

నుండి (గహించిన బుక్కు_-లనుు అవి యాగములలో వాడుటకు పీలైన 

(కమములలో గానానుగుణముగ అనుసంధింపబడినవి, 

గీ అధర్వ వేదము * ఇంచు దీర్థాయు గాయము, ఐశ్వర్యసము 

పార్టనము, బాధానివారణోపాయము, న్ (తున కంహారమం| త్రము లు 

కీర ౦పబడినవి. 

చతు క్వేదములు సర్వభారతీయు లక, శికోధార్యములై పూజ 

నొందుచుండగా భారతము పంచవువేదముగ పరిగణింపబడుట ఎట్టు 

తటస్థంచినది ( సర్వభారత్రీయ వజ్ఞానక్ శములకు వేదములకు, * న్యాస 
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మహర్షికి అవినాఖభావనంబంధమున్న ది. వేదములు నారాయణ  ముఖో 

దితములు. ఛారతామృతము సాహొన్నారాయణుడై న 'వ్యాసముఖ 

పద్దమునుండి జాలువారినది. 

“వ్యాసో నారాయణో హారిక 

వ్యాసమహర్షి _జన్మప్రయోజనము.. శాంతిపర్వములో. నిరూ 

పితము. అదికాలమున (శ్రీ మహావివ్షును (ప్రజాభిసర్లముకొటికు నిజనాఖి 

పద్మమున (బహ్మను కల్పించెను. అతడు భూతసంఘములను సృజిం 

చెను. (బ్రహ్ముముఖమునుండి బహువేదములు _ (ప్రసరించెను, (శ్రీహరి 

అవాంతరతముని వుట్టించి “ఈ |శుతులన్నియు చక్క-గావిన్మిసవు నాన 

ముందింపుము” అనెను, 

“అవ్విమ్టుండు నలఘుబోధుని నవాం 

తరతమం డసియెడు తనయు జిత 

మునన కల్పించి యతిభ క్రి మొక్కి- నిలిచి 

యున్న యుక్కు. మూరుని [శుతు లన్నియు ద్భ 

ఢావభానుండనై విని సీన్స వాని 

నంచిత న్యాసముందింసు మనియు బ్రతి.” 

(శాంతి - షష్ట - 520) 

అపుడు నారాయణుడు అతనిని వేదవ్యాసనామమున పిలిచి “నీవు అన్ని , 

మన్యంతరములలో వేద వ్యాసనామమునవుట్టి నాకు ఆనంద మొసంగు 

వుని” చెప్పెను. 

“నాచరితంబులు చె ఛలో 

క్యాచరణంబులును ధర్మ మఖాలంబు మదిం 

మిాచీనత నెలయు మునులు మేటి యనంగన్” 

ఇాంతి పప్పు = (శాంలి హస - $కికృ 
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“కాలములకీడుకతమున గలగబడిన, 
వేదముల సీన్స నాడును విమలబుద్ది 

నంచిత వ్యాన మొందించి యఖ లదివిజ, 

మునిగుణముల కొనకు సమ్మాదమనభు” 
(శాంతి _ పష్ట- 27) 

. (పాచీనకాలమునుండియు వ్యాసమహర్షి ని క్రిమా రుల అపరావ 

'తారముగ స్తుతించు సం! పడాయము కలదు. 

“అచతుర్గదనో [బహ ద్విబాహురపరో హారిః 

అఫాలలోచన శంభుః భగవాన్ బాదరాయణఫి) 

విమ్ణుపురాణము |ప్రతిద్వాపరమున విష్ణువు వ్యాసరూపమున నవ 
తరించి. వేదవిభాగము చేయునని ెలిపినది. శంకరభగవ త్పాదులు 

విన్గుసహ సనావముభావ్యములో వ్యాసుని సావాత్తు నారాయణునిగా 

స్తుతించిరి. 

“కృఫ్థ్ల ఒదషపాయనం వ్యాసం విద్ధి నారాయణం (పభుంి 

పూరోోచావృతములై న విషయము లన్నియు పరిశీలింపగా 

(శ్రీమహావిష్ణువునకు వ్యాసమహర్షి కి అశేదమని స్పష్టమగుచున్నది. 

ధర్మతత (మును (పజలకు బోధించుటకొఅకు వేదములను 

వ్యాసమహర్షి విభజించెను, ఇవి ఉత్తమాథధికారులకుమా[(తమే గ్రాహ్య 

మగును. మధ్యమాధి కారులకుకూడ వేద(ప్రణపాదిత ధర మర మును 

"వెల్ల డించుటకు అర్థ వాదములడా(రమున (పబోధించుటకు పురాణ 

ములు ఆ మహామనిషీ. అన్ముగహిం చెను. ఇట్లుండ కాల్మకమమున 

"వేదోక్త ధరములు ప్రురాణో_కృధర ములు అసంఖ్యాకముగ _ పెరిగినవి, 

ధర్భసూక్షుమును “తెలిసికొనుట సొమాన్యమానవునికి చిక్కునమన్య 
మైనది. ఆ క్లిష్టస్టమయమున వేదో క్తధర్య ములను నర్వజన సులభముగ 

నర్థమగు విధమున సరససుందర మైన కావ్య పద్ధతిలో మహర్షి జయేణ్ధి 

“a 
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హానము నన(గహించెను, వేదములను విభజించియు, అహ్టాదశ వురా 

ణములను మహాభారతమును రచించియా లోకము నకు మేలొనర్చిన 

కారణజన్నుడు, విమవుయొక్క_ అపరావ కారమైన వ్యాసుడే. 

“ఆకావై వ్యుతనామాసి” అను వేదవచనమునుబట్టికాడ నారా 

యణునకు నారాయణనందనుడై న వ్యాసునకు అభేదము. _ వేదములు 

శ్రీ మహావిష్టుముఖమునుండి (పసరితములుకాగా, పంచమ వేదమైన 

భారతము న్యాసముఖపద్భమునుండి జూలువాఎనది. ఈ విషయము 

తిక్క-నార్యుడు శొంతిసర్వమున సమర్శిం చెను. 

“విద్యనొం్టదవిధాయి నిర లవచోవిస్ఫూ ర్మివిఖ్యాతు గృ 

వదె పైపాయను సీ వెటుంగుము విభున్ నారాయణుం గా విప 

న్చిద్యంద్యం బగు భారతాధ్యయనముం 'చేయంగ శ క్రుండు ధ 

ర్మాదై (తుండు సగోజలతోచనుండ కా కన్యుండు తద్యాచ్యుడే” 

(శాంతి - షష్ట = 476) 

భారతము వ పరమాశయముతో వ్యాసమహర్షి రచించెనో, అది 

పంచమ వేద మెట్టయినదో సుపసిద్ధ వ్యాఖ్యాత సేలకంళులు వివరించిరి. 

“ఇహ ఖలు భగవాన్ పారాశర్యః పరమకారుణికో మం[ద 

మధ్యమమాళీ ననుగ)హీతుం చతుక్షశవి ద్యాస్థానర హస్యా 

న్యేకత్స పృదర్శయిము ర్యహోభార తాఖ్య మిలిహోనం (ప్రణేష్యన్ 

పారీప్పితస్య (గంథస్య నిష్ప్రత్య్యూహ పరిపూర్ణాయ [పచయ 

గమనాయ చ కృతం మంగళం శిష్యశిమోయొ క్లోకరూపేణ 

నిబధ్న న్నర్హ్తా తృీత పే మూవత్పి్రివృత్యంగ మభిభేయాది 

దర్శయతి” 

వ్యాసభగవానుడు అవతారికలో పంచమవేదము, చతుర్వేద 

ములకంళు, శ్రేష్టమైనదని నుడివెను. మునీశ్వరులు ఒకప్పుడు ఒక 
(తాసులో ఒక పక్కు- చతుర్వేదములను, మరొకపక్క మహాభారత 
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మునుపెట్టి తూచిరనియు, ముల్లు మహాత్యము, గురుః త్వముక ల భారతము 

వంకే "మొగిగ్లినదని “తెలుపబడినది, 

“చత్యార వక కతో వేదాః భారతం మెక మేకతః 

సమాగ తైః సురర్షి భి! తులామారోపికం పురా 

మహా లేచ గురుత చ ధి)యమాణం యలో౭_ధికం 

మహతా ్యారరేవక్యాచ్న మహోభారత ముచ్య లే 

చతుర్భ్య స్పరహే స్ట వేచే ్యహ్యధికం యదా 

తదా (పభ్ళతి లోశే ఒ-స్నిన్నహాభఫారత ముచ్య తే” 

(సం, భా _ ఆది - అధ్యాయము 1. — 258, 254, 257) 

నన్నయ భట్టారకుడు మహాభారతమును పంచమ వేదముగ విష్ణు 

సన్ని భుడై న వ్యాసభగ నానుడు ఫీనిర్మించెనని ప్రస్తుతించియున్నా డు, 

“కృష్ణదై (పాయనుడను (బహ్మర్హి తొల్లి వేదంబు "లేకీభూతం 

బులై. యేర్పడకున్న బుగ్యజున్సామాధర్వంబులుగా విభా 

గించి తనశిష్యు లెన పై పైలవై శంపాయన సుమంతు జై మినులం 

బంచి క్రగమంబున జతే శ్యేదసూత్రంబుల జేయించి 'వెదవ్యా - 

సుండై సిజతపోమహ _త్హంబునం జేసి (బహ్ముచేత ననుజ్ఞాతుండై. 

యస్టాదశవురాణంబులును సీతిధర్దుశా స్త్రార్థత _క్ల్వంబులును జతు 

ర్వేద వేదాంకాభి పాయంబులును జతుర ఏక వన్దానుబంధ 

బంధురక ఛిలిహానంబులును జతుర్యుగ మహర్షి రాజవంశచరి 

తంబులును జతుర్వర్హ్యాశ్రమ ధర్భక్రమంబులును జతుర్ముఖ 

ప్రముఖనిఖలసురమునిగణపూ జితుండై న (శ్రీకృష్ణుని మాహా 

త్హ్యంబును బాండవాదిభారతవీరుల మహాగుణంబులును దనవిను 

లజ్మనమయంటబై న వాగ్గ్షర్పణంబు నం బేర్పడ “వెలుంగుచుండి) 

“వివిధ వేదత _త్త్వేవెది వేదవ్యాసు 

. ఢొదిముని పరాశ రాత్శజుండు 
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విష్ణుసన్నిభుండు విశ(జనీనమై 

పరగుచుండ జేసె భారతంబు,” 

(ఆది - [పథమ = కీ! కీ2) 

తిక్క_నసోవు మాజియు “ధర్మా దై (కేస్థితీ భార తాఖ్య మగు 

లేఖ్యంబై_ న యామ్నాయమున్ ” అస్తి మహాభారత వై శిష్ట మును 

వెనోళ్ళచానును. సంస్కవమునకు అచ్చమైన ప్ఫతిబింబిము ఆంధ 

మహా భారతమ*. నవీన పరాశరసూన బిరుడాంకితుడగు తిక్క-నసోమ 

యాజి తెలుగు భారతమును తెలుగు వేవముగ తీర్చెదిద్దిను. 

భగవంతుడైన వ్యాసమహర్షి ముద, మధ్యమ బుద్దులను 

గోహింపదంచి చకు ర్వేదచోదితములై న ధర్మ, కతి, తత్త్యానులను 

కథోపాఖాననముల ముఖమున ముూగ్గమోాహానముగ పొందుపబ చెను* 

అందుచే భారతిమునకు పంచమ వేదమ్ను “పేరు సార్గక మైనది 

“కావ్యకంఠ (శ్రీ) వాసిస్టగణపతి ముసీంద్రులు” భారతచకి త్ర 

పరీతో గంధ మునబు గ్వేద ములో నుదాహారింపబడిన “నుమ డే” (పసిద్ద 

కరు డసయు, కుత్పుడే” ప్రసిద్ధమైన అర్జును డనియు, “వై కుంకుజే” 

శ్రీకృమ్ణు డనియు, “భయమానుడే” భీము డనియు, సోపప త్తికముగా 

నిరూపించిన విధము పరమాద్భుతము. గణపతిమునీందులు భారతెకథ 

బుగ్వేదములో సూత్ర ప్రాయముగ నున్నదని వివరించిరి. 

"వేదములలో వర్శితములై న వృ! తాసుర సంహారము, ఇంద 

సురభి వృత్తాంతము, అశ్వని దేవతేలక థలు, భారతములో ననుసంధింప 

బడినవి, 

యజుర్వేదము యజ్ఞ పా ధాన్యము కలిగియున్నది. వ్యాన 

మహర్షి (శెతవిద్యాపారంగతుడు. త ఇ గారణముచే, ఆ మహామనీషి. 

సర్పయాగము, రాజసూయిము; అశ్వ మేధము మొదలై నవానిని, 



72 ఆంధీ ముహాభాకతము = ఉపదేశము 

సొంగోపాంగముగ భారతమున వర్ణించెను. ధర్మ రాజు చేసిన గాజసూయ 

ములో వ్యాసమహర్షి యే (బహ్మత్యమును వహించియున్నాడు, యా 
నియుక్తులెన హోత, ఉద్రాతాదులు యజ్ఞ ములో (పయోగనరణిలో 

వేదమం [తలోపములో స్వరదొవవు లో నెట్టి అపచారము. జరిగినను, 
(పాయశ్చిత్నేము నిర్హయించి, చేయుహాధ్యత (బహ్మవై నున్నది. అశ్వ 
"మేధయాగ సందర్భమున సుకు వాది కతుసాధనములను తురగ 

పరీయో విధానమును యజ్ఞకుండ నిర్మాణమును, విశదముగా వ్యాస 
మహర్షి వర్టిం చెను. దీనినిబట్టి వ్యానమహాక్షి యజ్ఞయాగ. _ క్రియాకలా 
పములో నెంత (ప్రాముఖ్యము వహించియున్నా డో తెలియగలదు. 

... పంచమవేదమనబరగిన నంస్కృతమహాభారతము నాం థ్రీక 
రించుటలో డాని వేద సమ్మితత్వమున కెటి భంగము క లుగకుండ కవి 
'త)యము మిక్కి-ని జాగరూకత వహించినారు. వేదములోని పం కోలు 

నన్నయాదులు తెలుగుభారతమున భక్తితో నెర్చికూర్న్చిరి. 

1. “అజ్ఞా దజ్జత్సమృ వసి” (ఆది - చతుర్ధ - 86) 
2, “పున్నా మ్మో నర కా తా్రాయత ఇతి వతి 

(ఆది - చతుర్ధ - 89) 

లి, “పుజాతంచుం మావ్యవ చ్చేథ్సీః)) 

దీనిని వ్యాఖ్యానించుటకు జరత్కా-రు చరిత్రము వర్శింపబడినది. 
ర్వీ, శ్యేనాః కపోతాన్ ఖాదయ ప్పి 

(అరణ్య - తృతీయ జా 281) 

5, సంధ్యావందనములో మధాాహ్నా ర్గ.౦ |పడాన మం। తము 

వాం సళ్ముచి మద్యన 5 ps సదా డట 

దతిథి గురోణసత్ 

న్భష వ రసదృత నదో్య్యమ సద బ్బా గోజా బుతజా 

అధి)డా కయ౧గ్తేం బృ్బహాళ 0) 

(శై త్మిరీయము - సంధ్యావందన ప్రకరణము యా 15) 
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ఈమం[తమును తిక్క _నసోమ మాజి భృహ్మస్సుతిలో చక్కగా 

అనువదించను, 

“నుచియును హంసుండు శుచిహత్తు బరముండు 

బరమేష్టి యును నగుభవ్యుగొలుతు 

మునులును సురలు నెవ్వనియున్నరూ సెటుం 

గరు సర్యవిదుని నప్పురు షుగొలుతు 

(శ్రుతులు చెప్పగ మసహోముతులు దుఃఖాషధం 

బుగ్గ నెణంగెడు స్రణ్యమూ ర్తిగొలుతు 

లోపంబు లెల్లగల్లుట నిల్చు టొదుగుట 

తనయందు యగుమహూోత్తరునిగొలుతు?) 

(శాంతి = పథమ - 20) 

“నహాస శీర్ పావురుపః 

సహస్రాక్ష స్పహసిపాత్ 

సభూమిం విశ్వతో వృతా 

అత్యతిష్థద్ధ కాంగులమి” 
అటు 

(వురుషసూ _క్షమ్ - (ప్రథమ = మం. 1) 

ఠః సురుషసూక  ములోని మం|త్రమునునహి తము తిక్క-నార్యుడు 

"తేనెలొలుకు తెలుగుపలుకులలో అం'ధ్రీకరిం చెను, 

“హరి సహా(సశీర్దు బరము సహసాము, 

వేదమయు సహ్మసపాదు నలతు 

"లెనవాదికంకు నలతి పెదలకును, 
యి (యు 

జూల బెద్ద యగు దయాళు గొలుతు 

(శాంతి = ద్వితీయ - 21) 

10 
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ఈవిధముగ వేదములోని సరమార్థమంతయు మహా భారతములో 

నిశేపంచబడినది. ఈవిహయము (ళ్లీ (జ్యుకృష్ణుడు , ధర్మజునకు ధర్మము లుప 

"జేశింప బియోగించుచు నిట్లనియె. 

“నాలుగువర్గంబులకును నాలుగాశ్రమంబులకు నిట్రెట్లివి 

యర్హ్శంబులని 

నాలుగు వేవంబులు జబ్బ నధర్శంబులు సక బిదితంబులు 

[వవ ఎలి ని ృత్తులును 

సాంఖ్య యోగంబులును బురాజేతిపానంబులు 

ధర్శశా వ్రంబులు నవగతంబులు” 

(శాంతి _ ద్వి - 216) 

ఆధ్యాత్శిక వా జ్ఞయమున సర్యవాజ్బ య విరోభూవణమనవగు 

భగవద్రితకు నసాభారణ స్థాన మున్నది. భగవవ్రీత సనత్పుజాకీయ వు, 

భారతాంత రతమ'పట'చేత'నే భారత మునకు అమ్మా యత్యము పిద్దించి 

నది, చేదశిఖలై న ఆపని నివత్తుల సారమంతయు భిగవవీతలో కలదు, 

“సరోపనిపదోగాతో | దోగ్రాగోపాలన 3దనః 

చా చ్ మాం! వళి ॥ న్డ్ ల అరా చే రబ జడ "39 పార్ట్ వచ్చే స్పుఖ్ర్ ఖా | దుగ్ధం గలా న్ఫృేంమపహాత్ 

వేదముల సారము ఉపనివత్తులు. ఉపనిషత్తుల సారము భగన 

త్త వదతాగనయు ఫెరతము, ‘ సుమ పక ద్దీతే భగ గ గ్ ఖ్ము భారతము. భారతము వెవముమొక్క- [పతి 

మీంబ మే, 

కక బా 
ర ధర్శ్మమూల మ్” 

న్ 

సర్వధ క్మములకు నిలయము వేదము 

Won ధర్మ తెరు వస్టనడు ఘన 

్య- ధృ మునిలగుతుడు శాఖ కవలు 
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సృహ్పఫలము, లేను భూసుకులును, వేద 

ములు దదీయమెన మూాలచయము” 

- (ఉద్యోగ - పథమ - లి56) 

ధర్శజుడే ధర్మవృతము. ఆ ధర్భువృతుమునకు శ్రీకృష్ణుడు 

"వేదములు, విప్రులు మూలములని చెప్పబడినది. భారతము వేదసితి 

' పాదితే ధర్మమువై నాధారపడి రచింపబడినది. భారతము పంచమ 

వేదమే, 

(శుకి, సతి, వురాణములకం కు సంచమ' వేదము సర్వో 

మైనదని తిక్కయజ్య సోపపతి,కముగ నిరూపించెను. 
“వేదైశ్చ నర్వె రవామేవ వేదః” (భగవద్దీత_1కఅ-_15క్లో) 

నర్వ వేదముల చే బర మేశ్యరు డే తెలియదగినవాడు. 

“అకాశవత్సర్వగతశ్చ నిత్యఃి? 

శుతులచే పర మేశ్యరుడు సర్యవ్యాషకుడని చెప్పబడు చున్నాడు. 

భారతమునకు కార్ష్య చేదమను ప్రఖ్యాతికలదు. కృష్టసంబం 

ధము కార్షము.. (శ్రీక ప్టసంబంధము చేతనే భారతము. కార్త వేద 
£3 ర్ం 

మనబడుచున్నది. 'భారతమునకు -వేదగారవము శాంత్యనుశా సనిక, అశ్వ 

మేధపర్వ్యములనలన నే కలిగినది. భగవద్దీత (శ్రీకృష్ణ ముఖోదితము, ఈ 

శాంతి తయములో (పపంచిత మైన థర్శ( పప పంచవుంతయు, భీహ్మముఖ 

మున అభివ్యక్కము. సునికితముగా పరిశీలించి చూచినచో, .. ఇదియం 

తయు (శ్రీకృష్ణుని బుద్దినుండియే కలిగినదని "తెలియుచున్నది. 

“వాగ్విభుడై. న (శ్రీ కృష్ణుడుండగా, భీమ్ముడు ధర్షబోధ. జేయ 

_ జూలనని వినయమధురముగ పలికెను. (శ్రీకృమ్ష్వుడు సకలభూత 

ముల నర్తనమును, దివ్యబోధంబునలవడునట్ట కెంపు మత్చ్యసా 

దంబున కలుగునని ఆనతిచ్చెను. భారతమునకు (శ్రీకృష్లుని 

(పత్యా ప్రత్య శు సంబంధము చేత నే వేదత్వము సిద్ధించి నది? 
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ఛారత [పథాన పరమార్థము వాసు చేవపర బహ ఎ పృీకిపొపనము. 
ఇది మనసులోనుందుకొని నన్నయభట్రారకుడు భారతపారిజాత 
ఫలము (క్రీశృష్ణూరున కీర్షనమని పిస్తుతించియున్నాడు. ఈకార 
ణమును వురస్క-నరించుకొని భారతము పంచమ వేదమని చెప్ప 
నగును. హరిమహత్త ంబు భారతవుంకటను మణి హోరములో 
సూత )మువ లె వ్యాపించియున్న ది. వ్యాసమహర్షి ప్రుసాదమున 
సంజయుడు, ధృత రాష్ట్రినితో పర మెశ్వరతత మే శాశ్వతే 
మైనదనియు, మిగిలిన జగత్తు అసారమైనదసియు తెలిచెను. 

విష్షుసహ్మస్రనామములు, శివసవా సనామముల తత్సరము భారత 
ములో |పపంచిత మైనది. గ్రీకృమ్ణుప విశరాప, విశ్వ వేతృత్వ, విశ్వ 
మయత్యములు వర్ణింపబడినవి. 

వేదములలో పూర్ణభాగములో, కర్మమహత్వము, ఉత రభాగ 
మందు అనగా వెజకిఖలై న ఆపనిహత్తులలో మోక్షము (పతిపాదింపబడి 
నది. వ్యానమహర్షి మహాభారతిమందు ముముయువుల సంతోషము 
కొటుకు మోక్షవురుపార్థమును [(పధానముగ (పకటించియున్నా డు. 

లాశీణిక మూర్గన్యు లై న ఆనందవర్గనులు భారతమున అంగిరసమ్ము 
శాంతేరనమెనియు, మోతీవురుపార్గ ము (పకాశితమైనదని సిద్ధాంతము 
చేసియున్నారు. భారతకథాంతమున యదుకుల కురుకులావసానము 
వర్ణితేము. తేన్మూలమున సర్వులైన శరీరథారులకిది యే (ప్రాహ్యమనియు 
సంసారమందు విరక్కియు, భంగురత్భమునందు మోక్షరూప పురు 

సార్ధమే ఆశంసావిషయముగా (పకాశితమైనది. ధర్యార్థాది సురుషూర్థ 
ముల [పకాశమున్నను, [పథధానముగ మోతు [పశాశమే వ్యాసుల కని 

మతము, లేనియెడల యాదవుల అవసానము, విరనముగను, తుచ్చము 
గను పరస్పర యుద్ధములత్ డను పాండవుల మపహాపథ్థ (ప్రస్థాన వినాశ 

ఘుతోడను వై నునస్యము కలిగించి యుండడు, 
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“యభాయభా ఏపశ్వేతి 

లోక తం|త మసారవత్ 

తథాతథావిరానోఒ్మత 

జాయే నాఒ[త నసంశయః” 

(సం॥ భా 

అట్టిన్నారెన పాండవులకు ఇట్టి గతి కలిగినపుడు మానవమ్నాతుల 

గురించి చెప్పవలసిన చేమున్నది ? లోకతం[ త్రము న్వప్నావలోకితమైన 

వస్తువువలె నిస్పారమని అసక్పరిమాణ దర్శనముచేత అనత్తును 

గురించుచున్నాడు ఛారతపఠనముచే విరాగోత్పత్తి కలిగించుటయే 

వ్యాసమహర్షి పరమాశయవమని తెలియుచున్నది. శాంతి పర్భముయొక్ట_ 

(పధాన థ్యయము పరమధర్శమైన మోతు నిరూపణమే, 

వ్యాసమహర్షి భారతము పంచమ వేదమని ఫఘంటాఘోవషముగ 

నుద్దిపి.౦ చెను. నన్నయ భట్టారకుడు “భారత సంహితారచన బంధురు 

డయ్యె జగద్ధితంబుగన్ ౫” అని 'తెలివియున్నాడు. నవీన పరాశర సూను 

డైన తిక్క-న సోమయాజియు భారతము పంచమ వేదమని పూర్వపతము 

లేని సిద్ధాంతము చేసెను. వేదము అ లేఖ్యమైనది, భారతము లేఖ్యం 

మ న యామ్నాయముగ విశ్వ యము కోరి వ్యాసభగవానుడు (ప్రసా 

దించెను. సంస్కృత భారతమునకు వేదత్వము ఎట్లుసిద్ధించినదో త్మత్పతి 

బింబమైనదియు, పియపుతిమినదియు అగు ఆం(ధభారతమునకోక్లే 

సిద్ధించినది. 

“పారాశర్యుని కృతియయి 

భారతమును పేర బరగు పంచమ వేదం 

చారాధ్యము జనులకు ద 

ఛ్ఞారవ మూహించి నీ వఖండితభకి న్, 



5.భారతొోద్యాన ముం 

పధాననా(త లు 

34, * నియతికృత నియవురహీతాం 

ప్లోదేకమయా మనన్య 

పరతం తాం గనవకరసకుచిరాం 

నిక్టెతి మాదధతీ భారతీ? చే రయతి॥ 

(కాన (ప్రకాశిక) 

కవియొక్య- భారతి (పకృతిసియమజదముగాదు. హః దెక మయ 
షం ఎ 

మును, నవరసరు చికమునై న యొక స్వతంతైని రణము. (బ్రహ్మ్నసృష్ట 

ఎంతవిసృతమై నదొ, _వెవిధ్యక నిత మైనవో, కవి [బహ శస్ఫవ్టికూడ 
ఇచ అభ బళ్ళ ఆస 9 రాని అ షం ౧కి అట్టిదే. అయినను కవి (బహ్మూసృష్సి విశిష్టమైనది. |బవ్మాసృజిం 

చిన పా[తలు, సమ్మ గములు, చిరంజీవములు కాను, కవ్మిబహ్యసృృజిం 

చిన పా(త్రలు సమ్మగములై, సాహిత్య చిరంజీవములై ధరో (్రప దేశ 

నమరముల యుండుట విఢేోహము. అందున ఆరకవెేేఖరులెన వాల్మీకి; 
యట మాల యె య 

వ్యాసుల పాతచ్చితణము అపూర్వమై, అసం ఖభ్య్యయమై నజీవరూప 

శేఖావిలాసములతో, మానవన్యభావముతో, క్రమపరిణామసుందరమై, 

ప్రక్యేకవ్యకిత్యములతో సరిఢవిల్లుచున్నది. 

సుధామధురమైన రామాయణనుహో కావ్యమున, వాల్మీకిమహర్షి 
అదర్శ(ప్రాయమైన పాత్రలను రూపొందించెను. (శ్రీరామచంద్రుడు 
నమూనవో తముడు. భరతుడు భాతృవాత్సల్యసంశ్ భితుడు. లవ 

ణుడు ైంకర్యలమ్మీ సంపన్నుడు. జానకి జగ చేకమాత, రామాయ 

ణము (కేతాయుగమునకు సంబంధించినది. భారతము డ్యాపరయుగము 

వాటిది. కాలము పరిణామశీలమైనది. విప్ల నాత్శకమైన కాలముననున్న 

వ్యాసమహర్షి, కలియుగమునన సన్ని హితముగనుండునట్లు పాతిచిత) 
Cal 



వాన తి భోరకో ద్యునము 

ణము చేసెకు. అత్వంతవ స్తు స్తువిస్హృతిగల భారతమ. వీతిహాసమునందు 

వ్యాసమహర్షి అసంఖ్యయమ:గ తలను సృజించి, పథధానపాతలను 

ఉపపాత్రలందజిని సుస్పష్టరూప ేఖలతోొ తీర్సి దిద్ది ఒకొ,-క్క-పాతే) 

యందున్న ఆక వ్య క్తిత్వమును [ప్రకటించి మున్నా శు. భారతకథలో 

వ్యాసుడు ఒకపాత యగుట ఆ మహామనీపి. ఆ పాతిలలోని 

ని మ్నోన్నతములను నిప్పుక్షు పాతముగ నుష్మ్రీలనముచేసెను. ఛారత 

మనగా మాననహృదయ శీరసాగరమధనము. మహర్షి (పతిపాత్రను 

ధర్మ వీపముత్ో పరీక్షించి ప్ర కానీింపచేసవ. . 

ఉ తమప్నాతలు సహితము ఆయాసన్ని వేశము లో ప్రకటించిన 

మానసిక జొెగ్చల ము, అల్పనోషములను ' బితించి, వారు ఆ దోష 

ములను పళ్చాత్వాషముతో స సడిద్దుక నునట్లు సూచించినవో లోక 

సంస్కారమగున సని వ్యాసమహర్షి వశ "స్వయ! శాంత... పాత్యేలముఖ 

మునధర్శము అవలంవించినవాకి కి విజయము, ధర్మ సేతువ్చువము భంజించిన 

వారికి ఏనాశేము తథ్భమని సిద్దాంతము. 

“ధరో “ఇరతుతి రశ్నీణకళి 

కవిత) యను వ్యాగహృ వయమును చక్కగ నర్థము, “క్చరొని 

నజీవముగ, మనోధర్శవి జేపణఎు.తో, మానవన్య భావముతో, తోణికిస 

లాడుచున్నట్లు, ధర్ ర(ోపదేశము చేయుచున్నట్లు పాత్రలను కవితా?ల్ప 

కళాభిరామముగ చి(తించినారు. (శ్రీకృమ్వుని అవతార్యసయోజనమును 

ధరర్దజుని ధర్మనిష్థను, విదురుని సర్వధ ర్మార్ధవిదు పత్వమును, భీష్మ 

(చౌణుల ధర్శపరాయణత్వమును, ధృతరాష్ట్రుని వు(త్రవరాథినత, 

లోళి మును, దుర్యోధనుని ఈర్థ్య, చాష్ట్యదురభిమానములను, భీముని 

అమా తత్వమును అష్టునుని ఉదార పరఠా।కవుమువు, నకులుని 

సె జన్యమును, సహా చేవుల రాజనీతి గైపుణ్యమును, గాంధారి పాణి వత్య. 

ధర్మఓరు క మును, కుంతీ చాపదుల అభిజాత్యసంపన తేలు. _పకటితము 
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వైనవి. సంస్కృతభారతమువలెనే తెలుగుభారతమునకూడ (పతిపాతి 

ముఖమున ధర్మోప చేశ సౌరభము పరిమళించుచున్న ది. 

వేదవ్యాసమహ ర్తి 
“కృవుదెపాయనం వ్యాసం పిద్ది నారాయణం౦ (పభుమ్ 

కోహ్యాన్యః స్రండరీ కామో స్మృహాభారత ౩ దృ వేత్ ”' 

(పద్మను రాణము లా సృష్టి ఖండము 

“వ్యాసో నారాయణో హరిః 

అయం సామాన్మహా యోగీ న్యాస సర్వజ్ఞ ఈశ్వరః) 

(సూతసుహితు 

పాంసు బయాదనీలతనుఫాసితు నుజ్జలదండధథారు విం 

గాంశు జటాచ్చటాభరణు నాగమపుంజపడార్థత లేని 

స్పంశయకారు గృవ్షమృ? చర్చుకృ తాం బరకృత్యు ఛారతీ 

వంశవివర్ణనుం ది)దశవందితు సాత్యవ చేయు నొల్చెదన్. 

(భీహ్మ - (పథమ - 71) 

ఈ సో తలహరి యంతయు వ్యాసభగచానుని లోకోత్తర (పతి 

భను వాటుచున్నది కవిత) యము వ్యాసభ గవానునకు భ_క్తిపూర్ణక 

ముగ నొనంగిన వాక్పుపోోపహోరము నిష్యెనూతన సౌరభ నంవాసితము. 

నన్నయగారు వ్యాసమహర్షి ని విష్ణుసన్నిభుడనియు, వచన్న్రియుతు 

డనియు, వచశ్మీఎలలితుడనియు కీ రించి యున్నాడు. తిక్క-నార్యుడు 

పదు నేను పర్వములలో వ్యాసభగ వానునిమహాత్సమును బహువార 

ములు బహుగుణర వుణేయముగ (పస్తుతించిరి. 

సాతోద్విమ్లువే వ్యానమహర్షియై యవతరించెను, వాల్మీకి 
మహర్షి 3 వ్యాసమహర్షి అంధతమసావృతిమైనలోకమున రామాయణ 

మహాభారతములను విజ్ఞానదిపములను చెలిగించిరి. (పపంచ సాపిత్యము 

లోని మహేతిహాోసములలో కనులు పాత)లగుట అపూర్ణము. భారత 

మహో కా వ్యేతిహోసములగు రామాయణ, _'భారతములలో వాల్మీకి, 



భారకోధ్యానీము _. g1 

వ్యాసులు భూమికలను వహిుచుటయేకాక, (పధానకథలో నత్య్వంతే 

(ప్రాముఖ్య మువహీంచి సూ తభారులగుట చిశ్రాతిచిత్రమై ఆ గంథ 

ముల మహాత్యము సహ(న్రగుణాధికము చేయుచున్నది. 

వాల్లీకిమహామునియు, (శ్రీ రాముబతత్త్యము నారదునివలన 
తెలిసికొసనను, తరువాత (బహ్న (సత్యకు మై రామాయణకథ జీిగినది 

జరిగినట్లు ఆతనికి వివరించుట, జరిగినపీమ్మట రామాయణము రచిం 

చెను. రామాయణకథళో (పధానపాాత వహించెను, వ్యాసుని వివ 

యము అట్టిదే. వంశము ననించుతరుణమున అరాజకమురాకుండ 

నంశాంకురమును [పసాదింపుమని సత్యవతికోరగా, మాళ్ళ వాక్యపరి 

పాలనాసక్ష , చిత ముతో భాతృ మతములలో నుత, మసం తాన మొసంగి 

నందున వారి జీవిత చరి త్రమంతేయు (పత్యక్షముగా జూ-చచియున్నందున 

తు. చ, తపుకుండ ఉన్నదున్నట్లు తెల్పెనేగాని ఇది ఆచితము, కది 

అనుచితమని తలచి అనుచితమును పరిహరించి, లేక మార్చి “తెల్పక 

పోవుటచేత నే వ్యాసుని(గంథము ఏశిష్టస్థానము నొందినది. అన్నధథా 

కరణముగాని, యదడార్భగోపనమా గాని చేసి తెల్సి*ను [పమాదముండ 

బోదు. కాని వారుసత్యవ వనమునంచే నిబద్దచిత్తులు. నిత్వసత్యవ)తులు, 

[బహ కి? వేదవిద్య రేణ్యులుగాన తమసమక్షములో జరిగిన తమ రక్త 

సంబంధమైన వారి చరి(త్రములోని ధర్మ్నాధర్శములను సమ్మ గముగ 

ఏవరించుటలో చేమా(త్రము నెనుదీయలేదు. వ్యానవాల్మీకులు శేవల 

కవులుగాక కా వ్యేతిహాసమ. లలో [సధానవాత లై ధర్మోప బేష్టలుగా 

నుండుట భారతీయుల యదృష్టమనక తప్పదు, 

మాననుల మనుగడలకు ఒరవడి పెట్టగల ఒద్దిక లు దిద్దగల సర్వ 

జీవితధర్శములు, సర్వసారస్యత ధర్శములు ఏకత రాశీభూతమైనమ హేతి 

హాసము భారతము. (ప్రపంచ సాహిత్య మున నాన్యతో దర్శనీయ మైన 

Jl 



క్ట! అంధీమహాభాదతము _ ఉపదేశము 

పీతిహానము మనదగుటయు, రదన్యర్థసంద్థ మన దేశమునకభిన్న 

మగుట విశేషము. వ్యాసమహర్షి హాభారతములో సృజించిన 

పా[త్రలనై. విధ్యమ.ను; కథా(ప్రణాళి కా వార లెమును; ధర్శజిజ్ఞు స 

చేయుటలో [ప్రదర్శించిన సర్వతో ముఖ శేముదీ వె భవము; నర్య వేద 

ఉపనిషచ్భాత్త్రు విజ్ఞ నము ఉపనిబంభించుటలో (పదర్శించిన పకీభా 

మహత్మ్యము తలంచుకొన్న చో సహృచదయులకు నులకాంకుర (పకర 

ములు కలుగును, 

కృష్ణ దై (పాయ నుకు బాల్ను Ne భృతి జ్ఞా జూనసూరు డై వచక్సీ)యు 

తుడై "నెలింగను, ఆ మహానుభావుడు సక్యవతీ పరాశరులకు కప 

దీ్భపమున కృల్లాజినపరిధాన కవిలజటావముండల మండితుడై జన్మించి, 

మాతృ దేవికి పణామమొనర్శ్చి పనిగలయస్వుడు వత్తుననిచెప్పి అఖిల 
లోకహితార్థము. తపస్సున కఠౌను. (శ్రీమహావిమ్షవే వ్యాసుకుగా 
ఆవిర్భవిం చెనని ఇాంతిపర్వకథ తెలుపుచున్నది. 

/ వ్యాసమహర్షి కాలమున సమాజమునందు, వేదవాజ్బ్వయ 

మందు అవ్యవస్థ యేర్పడినది. వేదధర్శము బహుముఖముల విస,రిల్లి 

నది చేదధర్శమున కనేక బా "పఖ్యానములు [పబలినవి. అనేకధర్శము 

లకు పరస్పరము నె వై వధ్య మేర్పడినది. మం 'దబుద్దులు ధకమును 

అధర్మముగనా, అధర్య మును ధర్మముగను చీకించు దుపష్కాలము 

చచ్చినది. ధర్జుతత్త గమునుగూళ్చె వివిధవుతములు చర్చలు వ్యాప్తి 

నొంది సామాన్యజనులను వెడ్యతోవ (త్రొక్కించు [పమాదమేర్పడి 
నది. ఈవిధముగా నూలుపోగువతె చిక్కుపడిన వేదవాజ్బయమును 

(క్రమబద్ధముచేయవలసిన ఆవశ్యక మేర్పడినది. (ప్రైనృష్టభగ వానుడు 
దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ, వదధగ స్థాపనము సాంఘీకో 'ద్యమ ముఖమున 

సాధిం చెను. వ్యాసమహర్షి వేదవాబ్బయనము (కై మబద్ధ మొనర్భి వేద 



భారకో ద్యానము క్ి 

ధర్శములలో ఏర్పడిన వై రుధ్యమును క్లిష్పతను తోలగించి స్పష్టతను 

సమన్వయమును, భారతనంహి తొముఖమున పరిహ్క-రించెను. పారా 

శర్యునకు 'వ్యాసనామము వర్పడినవిధము పరమాద్భుతము. 

“పా దాపసారిణంధర్మం సతు ఏద్యాన్ యుేరమగే 

ఆయుశ్ళ క్రిం చ నుర్వానాం యు గావస్థామ వెత్యుచ 

(బ్రహ్మణో (_బ్రాహ్మనాహంచ తథాను గహాశాం క్షయా 

వివ్యాసవేడాన్ యస్మాత్ స తస్మాద్వ్యాసస్మృత:.” 

(ఆది - అంశావతేరణపర(ము - 68వ అధ్యాయము) 

(పతియుగములోను ఒక్కొ-క్క-పాదము ధర్మము లుప్తమగుటచే 

వూనవుల ఆయున్రాయము , శకి శీణించిపోవుట చే ప్ప్రవరులపై . 

అను గ్రవాబుద్ధిత్" * వేదములను. విస రింపశేసినందువలన ఆ మహోను 
ఛానునకు వేదవ్యాసనామము కలిగినది. వేదములు విభాగించియు, వేద 

సారమంతయ్ము భారతములో నితేపించి, మందమధ్యమాధికారుల 

నను[గ్రహాంపదలచి, నివ్షుమూ ర్తి యే వ్యాసుడు గాఫవుట్టి, పంచమ వేద 

మనబడు భారతమును (పసాదిం చెను. బహుక ళ్యాణగుణ పిశ్స్తుడగుట 

చేతను, కారణజన్నుడగుట చేతను వ్యాసమహర్షి భారతములో సకల 

(పాణిచిత్తవృత్తే ములను, తేన దివ్యబోధంబున "తేటపడంగసి “సకల. 

జనాశ్చర్యకరముగ నాపవిష్క_రిం చెను.” 

వ్యాసమహర్షి జన్మించినదాది తవోనిష్టులో మునిగియున్నను, 

(బహ్మవాదియె నిర్శలముగ జీవించుచున్నను దు_స్తరమైన విధి (పాబ, 

ల్యముచే సంసారములో చిక్కుకొ నెను, అయ్యును పద ఎసత్రముషై 

జలకణము పగిది నిస్సంగముగ జీవించెసు. చిత్రాంగద, |విచి(త్రవీర్యులు 
సంతొనములేక అకాలమరణము పొందిరి. వంళాంగురము లేకపోయిన 

అ రాజకళ్వ మేర్పడు దుస్థితి దాస్రరించినది. సత్యవతి ఎంత యో - కుంది, 
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Ww జా ఫో ఆల్ ద్య అల అల్ల wa ధర్మసంస్థాపన ర్గము భాతృ న్న త్రనులలో నంతొానము ప్రసాదింపుమని 

నిజనందనుడగు వ్యాసుని కోరినది. మాళ్ళ వాన్యమును పరిపాలించుట 
కొరకు, ధర్మరతుణార్లము ధృతరాష్ర, పాంమ్కు విచురులను ప్రసా 

దించెను. పిమ్మట, ఆ మహానుభాన్సకు నంసారమునకు దూరముగ 
నుండియు, పరమకరుణామూ _ర్రియగుట చే తనకుటుం బములోని వ్య కలు 
కష్టములు సమస్యలలో చిక్కుకొని అల్లాకున ప్పుడు (పత్యతు మై 
ఓీదార్పనలసిన వారిని నముచితముగ ఓదార్చి రథీంపవలసినవారిని 
రయంచి ఢర్మసూమ్మము చెప్పవలసిన సమయమున హితోపబేశము చేసి 
పాండవకేెరవులను శెండు కన్నులవతె చూచుకొనుచు నిష్పవపాత 
బుద్ధితో జగదితముకొొఅకే జీవించిన వముహోదా తనూ రి వ్యాస 

య ఎని పాన్ 
మహర్షి. 

యి 

ఉదారచరిత్రులకు వసుధయే కుటుంబము. పాండవ కౌరవులు 

దురద్భృష్టవశేమున దుఃఖమగ్ను లై నపుడు జాలిగుండెకల వ్యాసమహర్షి 
వారికి హితోఫ చేశము చేసియున్నాడు. గాంధారి అసూయా[గ స్త 
హృదథ యై ఉదరతాడనము వేసికొనగ మాంసఖండము పుట్టినది. 
పరాశరనందనుడు ఆ సమయమున పత్యతుమై ఆ మాంసఖండములను 

వకో తర శతఖండములుగ విఛాగించి, వీనిని వేఖుడేట నేతికుండలలో 

జెట్టి చల్లని నీరుతో తడువుమనియు, నూర్వ్యురు కొడుకులు, ఒకు త్రిక 
పుట్టుదురని అనుగ్రహించెను. పాండవులు లాతుగ్భహాదహనములో 

ఏమాత్రము పీమాదము పొందకుండ రకకీంపబడిరి. తండ్రిలేని పిల్లలకు 
పాండవ్రలవై ఇది అకనిపాతమువలె 'దెబ్బతీయునని భావించి తాతగారు 
జాలిసండెతో, వమునువులను ఓదార్చి కొడిగట్టిన దీపళిఖను కోదల్సి 
"వెలుగు |పసాదించెను. ఆ మహానుభావుడు ధృతరాషమని దుర్మార్ల 

మును ఖండించి మనుమలను డీవించి కౌగలించుకొని కోడలిని ఓదార్చి. 

శ కోపశమసమునేసి, క్ర _ర్హన్యోపచేశము చేసెను. 
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వ్యాసమహర్షి కి ఏవ్య శక్తికి వసమయమున ధర్మోపచేశము వేసి 

నచో, ధర్మము రన్నీంపబడునో తెలిసినట్టు మరొకరికి తెలియదు. 

కాాంతదర్శియెై మహర్షి భవిష్య తా లములో కరూరులు, అధర్గుపరు 

వైన కౌరవుల కారణముగ జగత్ప్రఎళయము వచ్చునని గపహించి, 

తల్పియెన సత్యవతికి ఏకాంతేమున నంసారముయొక్క- అసారత్వమును 

తెలిపి ఆమెను నిమి త్రముగ చేసికొని మానవులకు అమృత్ పదేశము 

వర్ణించెను, 

“వముతి దలపంగ సంసారం 

బతిచంచల మెండమానవు లట్టుల సంప 

త్పతతు లని క్షు ణికంబులు 

గతకాలము మేలు వచ్చుకాలము కంాబన్.” 
(ఆది - పంచమ - 159) 

నంసారముయొుక్క- అసారత్యమును తెలుసుటకో పరమార్థము 

నందు మానవుల పృాదయములు సంలగ్న మొనర్చుటకొరశే వ్యాన 

మహర్షి భారతకథను స్వీకరిం చెను. 

ద్ఫుపదుశు పి)యపు(త్రికయగు (చాపదిని పాండవుల కై దుగురికి 

ఇచ్చి పెండ్లి చేయుటకు ధర్మసంచేహము ప్రకటించెను. అంత తాత ' 

గారు (పత్యతమై (చొపదీ పూర్వజన్థు వృతాంతమును పంచేం[దదియో ' 

పాఖ్య్యానము చెప్పి, ధర్మసూత్ముమును తెలిపి పాండవులతో (డాపదీ 

పాణిగహాణము చేయించి మనుమలను అశీర్యదిం చెను, ధర్మరాజు 

వేద వ్యాసుని ధర్భమర్శజ్ఞతను ప్రశంసిం చెను. 

“ధర్మసూత్మత నిర్ణయింప మనకశక్యంబు త్రిలోక వంద్యుండు 

త్రిశాల్మపవర్తన విజ్ఞాననిథి యో కృషదై పాయనుండు విచారించి ' 

యెద్ది యానతిచ్చె నదియ యిప్పుడు క_రృవ్యంబు” 

(ఆది _ స్పప్తమ = 255) 



క్ర ఆంధర్ మహాభారతము _ డిస దేశము 

ధర్మ సేతువు భంజించునవుకు ధర్భుమును రశీంచుటకొరకు మునీ 

శ్వయలు తేమ యావచ్చ కిని ఉపయోగింయరు.  దువచతుషయము 
— రి రలు 

అరణ్య వానము చేయుచు ఇడువులలో మునిగియున్న పాండవులను 

సంహరించుటకు ఉద్యు కలె రి. _ కృష్ణద్వైపాయనుడు దివ్యదృష్టితో 
వాం ఒ ౯ €ం 

నెజీంగి ధృతరా మనికి హి తోపడేశము చేసెను, 

“వుడమియు రాజ్యము నోల్పడి 

యడవ్రల నేకతమ యున్న యప్పాండవులు 

గడగి వధియింపగా నీ 

కొడు కరిగెడు; నిట్లు తలప గూడునె బుద్ధిన్ 2 

“విను మేనును, నీవును, శాం 

తనవుకు. విదురుండు నుండి తగునె యథధర్మం 

బున సీయుపేతు ? ననయం 

 బును బాండవవిగవాంబు పుట్టుట లగే ౪ 
(అరణ్య = (పథమ - 70, 79) 

ధృతరాష్ట్రుడు తనవుత్రుడు దుర్మార్డుడై నను పుత్రడేమచేత 

విడువజాలనని చెప్పెను. ఆ సందర్భమున మహర్షి కథాకథన దతుడై 

వేద పసిద్దంబై న ఇంద సురభి సంవాదము చెప్పి జీవులలో చెద్దబల 

హీనత సత్ర పేమయని చెప్పెను. పు(త్ర(ప్రేమ ఉండరాదని ఎవ్వరును 

చెప్పరు, ఒకవేళ చెప్పినను అది లోకరీతికి విరుద్ధము. మనషు త్ర పేమ 

ఇతరులకు అపకారము, అనర్థపదము శారాదు. ధృత రాముని ఫ్యుతు 

లవై అమితమైనపేమ పాండవులకు క్రీడుకలిగించుట చే నింద్యమైనది. 

ఆ సమయమున మహర్షి ధృత రాష్ట్రినితో కౌరవులనువలె పాండవులను 

చూచకొన్నచో (శేయము కలుగునని సకలమానవ శిరోధార్య మైన 

నంబేశ మొునంౌను, 
గా - క్ , 
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“పీన బాండండు ఏీదురుండు నెమ్మి నాకు 
నొక్క-రూ? కై నయట్లు, నీ కుదితయశోలు 

స్ సుతులు నరార్వురును, బెండునృపతనూజు 

"లేశ్చకును నొక్కరూప కా నెటుగవలయు.)) 

(అరణ్య = [పథమ - 87) 

పాండవులు వనవాసాయాస కృశచేహుల, అధికదుఃఖాయ 

మాన హ్మదమయులై[ (క్రుంగివోన్ర నుండిరి, కరుడు దుర్యోధనునిచే 

వైస్తవయాగము చేయించి పాస్టుని పరమార్చగలనని శపధము చేసెను. 

ఆవార్శ విని పాంకనులు విష్టుణవదనులై రి ధర్భరాజునకు కంటిమోద 

కునుకులేదు అటి క్షి షనమయమున వ్యాసమహర్షి అరుడెంచి మనుమ అ ౧8 యా 

లను ఓడార్చెను. ఈ సందర్భమున సుఖదు?ఖముల అస్థిరత్వ్యముగూర్చి 

వచక్లీ)౬లితుడు వ్యాసమహర్షి ధర్మార్థ మధురముగ ప్రవచిం చెను. 

“స్పుఖ దుః ఖములు కాలవిపర్యయంబున నర్యప్తాప్తించును. ఎవ్వ 

రిక్రిసి శాశ్వతముగ సుఖము, దుఃఖము ధు్రవముగా నుండదు, 

తత్కా-రణముచే బుధుకు (పమోద చేద సంశీలుకుగాక ప్రసిద్ధ 
_ పథంబున పచరించును ఆపదలకు మానసికముగ లొంగిపోవక 

తపస్సాచరించిన సక ల సౌఖ్యములు సిద్ధించును. కవు అహింస, 

సత్యము, సమతే, ఇంద్రియ జయము, తపోలక్షణములు. ఇవి 

అన్నియు ర్రమముగ నూర్జ్వ్యగతి[ గారణము బు, దానధర్మములు 
న 

విన చిరోపకారము చేయును.” 

ఆ మాటలు విని పాండవాగ )జుండు దానతపములలో దుమ్మగ 
మెనకేది ? అని ఎద్దాన అధికోఫలంబగునని ప్రశ్నించెను. ఆ (పక్నకు ' 
మహోామనీపి. చతురముగ 'పత్త్యు తరము చెప్పెను. “డానతపస్సులలో,. 

దానమే అధికఫల్మ ప్రదము, దానము అర్థసాధన మైయున్నది. లోక 



§§ ఆంధిసాహ్రీత్యము ౨ ఉపదేశము 

ములో మానవులు పగలనక ర్యాతియనకు ' పొణమును సహితము 

ఫణముగ పెట్టి ధనార్టనము చేయువిధము పరమౌాశ్చర్భకర” మని తెలియ 

క. పాాణంబుల కంశాను 

రూవింప నర్షంబు సీపు నిన నె; 

యు(గంబులై న యాయుధముల మొనలసై 

నుజుకుట యంభోధి దజీసి చనుట 

కృషి. పాళు పాల్యసం న్షేశంబు నొందుట, 

యడనల నొండల నిడుమ వకుట 

నవసి జౌవసి యనుదినము బర "పీ ష్యు లై 

యునికి దలప నర్ధమునక మయమూవె; 

యట్టదుఃఖలబ్దమైన యయ్యార్హంబు 

విడుచు అువ్విధమున గడిది గాదె 1 

(అరణ్య = షష్ట ఆ 11) 

అన్యాయార్జితమైన వి తము దానముచేసినను పుణ్యము కలి 

గింపదు. అది మూర్భన్యాయము. యు కృ న్యాయా స్థిత వి త్రము కొలది 

మైనను, -దేశకాలపాతిముగ దానము చేయుట ఫలపదము. ఆ సంద 

ర్భమున ప్రీహి దోణాఖ్యానము చెప్పి, దానమహిమను (ప్రస్తుతించెను. 
వీమ్మట అచిరకాలములో ఫాండవులు రాజ్య|[ఫా ప్పిని పొందగలరని 

ఓడార్చెను. ఈ సందేశము మూానవ్రలందరికి అన్ని కాలములకు శిరో 

భార్య మైయున్నది. నేటి సామాజికమైన అభాంతికి (పబల కారణము 

ధనవంతులకుకల ధనాశయి. డీనికొరశే ధనవంతులకు, వీదవారికి మధ్య 

పోరాటము నిరంతరము సాగుచున్నది. ధనవంతులు ధర్శక_ర్తలుగనుండి 

పేదలను ఆదుకొన్న చో పశ్య శయ మొనగూగును. ఆసలు మానవుడు 

త్రనఅకలికి నించిన ధనమును “నీకరించుట తోడివాని నోటిదగ్గరనున్న 



ఖార కోద్యానము క్రిస్ట్ 

అన్నమును పడగొట్టుటయే అని గుర్తింపవలెను, ధనవంతులకుగల 

అమితధనాశ యీ పేదలను మరింత జేదలుగ అణగ దొక్కు-చున్నది. 

ఈవిధముగ భారతము సామాజిక సమస్యలను పరిష్క-రించుట చేత నే 

విశ్యజనీనత ఫొందినది. 

పరమకారుణ్యమూ ర్తి యగు బాద రాయణుడు యు క్తనమయ 

ముక ధృతరాష్ట్రానకు వాసు దేవపర(బ్రహ్మాతత్మగమును ఉపన్యసించి 

మహాభాంతనమరమును నివారించుటకు (పయక్నిం చెను, ధృత రామ్హ 

నకు తనవ్వుతుని పక్షమున పదునొకండు అమేహిణీ సేన యుండుట చే 

జయము తనస్రుత్రునిశే కలుసనని నమ్మి ఏ బలమును చూచుకొని 

ధర్మరాజు దండయా,[తకు ఎ త్తివచ్చుచున్నాడసి నంజయుని [పశ్నిం 

చెను. అదియే మంచి సమయమని గాంధారి వ్యాసమహర్షి ని (ప్రార్థిం 

చెను, సర్య|[ప్రాణి హృదయ చిత వృత్తులను పసిక ట్రైన సత్యవతీనంద 

నుడు వచ్చి, సంజయునిచే పొండవబలమున్సు వాసు దేవతిత్త సమును . 

సాకల్యముగ చెప్పించి తాను (శోతగా నుండెను. ఇదియే తాతగారి 

గడుసుతనము, ఇంత సంజయుడు చెప్పినను ధృత రాష్ట్రనిలొ చీమంత 

యెన పరివర్తనము రాలేదని గుర్తించి వ్యాసమహర్షి పరమార్థము 

నందు నిబద్ధబుద్ధియగునట్లు ధృత రాష్షు)నితో ఇట్లు చెప్పెను. 

“కృష్ణుండు సీకుంగూర్చు, సీవుం బరమాన్హుండై న సంజయు 

నతని పాలికిం బుచ్చి తడి 'లెస్ప కార్యం బయ్యె,; వ్డును నమ్ము 

హోనుభాను మహనీయ (ప్రభావం బున్నరూ పెజుంగు, ఏనిబుద్ధి 

ఏని యేను నాశయింవు, మతం డేకాగచిత్తులై యారాథించిన 

వారికి జేరువయగు, గామ[కోధోపహతులై తమతమ ధనం 

బజబుల౦ దృప్త్పులుగాక యన్యాయంబున వ ర్రించువారలకు 

దూరఠంబై యుండు, నెల్ల భ గుల నాతని జొచ్చి (బదుకుము” 

(ఉద్యోగ = ద్వితీయ లు 825) 
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మహర్షి ధృత రాస్తు)నితో వాసుచేవపర(బహ్ముమున
ు నమాశ్రి 

యించి బతకమని సమ్మతింపచేసె సెను. భారతేప పరమార్గమిదియే, మాన 

వుడు నశ్యరమైన (పాపంచిక వస్తువుల అశాశ్యతత్యము స్ప ర్తి ఏంచి పరమే 

శరత _క్త్యము నాశయించినపుడే మోతేము పొందగలడని 'సూచితము. 

విధి బలవ _త్తరమైనదపి గురించి, వ్యానమ మహారి ర ధృతరాష్ట్రునికి 

నుహాభారత యుద్ధమును చూచుద్భష్లిని పహిదించెనరి, దానివలన 

నై నను, అతనిలో వివేకచీపము వెలుగునది ఫానిం చెను. కాని దివాంధ 

మన _స్తత్వముగల గుడ్తిరాజు దీనిని తీసికొను టకేమా(తము అంగీకరింప 

లేదు. మజణియొకసారి వ్యాసమహ రి పొండవకౌంవులకు కలహాము 

మహాభారతయుద్ధము ధృత రాముని ఉపేవలోభమువలననే కలిగినదని 

నొక్కి చెప్పెను. “పొండవకౌరనుల పకత్షవము:ంల వారు దివారా(త్రపవ ర్త రనము 

గహించునట్లును కనునట్లును వారి రహస్య, పకాశభాపణంబులు వ్ను, 

నట్లును మనోనృ శ్రి విని ఎయింగునట్టును వరమును సంజయునకు వ్యాస 

మహర్షి అనుగ్రహించెను. విధ్ధియొక్క- దు స్తరళ్యమను వివరించి 

దుహ్పథవ రులగు దుళ్యోఢనాది కుమారులను నివారింపకపోయినచో ' 

నాశము పొందుదురని తెలియచెప్పెను. అతని జగద్ధిత కాంత ఇంత. 

దొడ్డది. 

యుద్ధసమయములలోకూడ వ్యాసమహర్షి ప్రవేశించి అయా 

వ్య కలకు పే పీతోపచేశము చేసియుండుట ప్రశం ంసార్హ ము. అధి భిమన్యూని 

మరణముచే దుఃఖభార విహ్నలుడై ధకరిరాజా కంక _ర్హవ్య తామూథు 

డయ్యెను. అంత తాలేయైన వ్యాసులు (పవేశించి మృ! ప్పినుయయొక్క- 

అపరిహోర్యకగమును, అళ్యనిత్యత్యమును నిభూపించాను. అశ్వ జామ 

తాను (పయోగించిన నారాయత్రా స్త ఆగ్నయా _స్తములు నరనారా 

యణులవై వ్యర్హముకాగా పారాశరనందనుడు హూఎహరాటదె వ్రలేమువు 
ఓ 

ణా 

బోధించెను, 



మహాభారత  సంశామానంకేరము, నిహతులై న గురువులను; 

హితులను, చూచి ధర్మరాజు దుఃఖసము[(దముళో మునిగను. ఆ సమ 

యమున వ్యాసమహర్షి (పవేశించి ధర్మజుని నిమి త్తముగా చేసికొని 

మహోపన్యాసము చేసెను. 

రాజులకు తపమును, దమమును, (బహ చర్యమును ధర్శము లు 

కొను. రాజనీతి దండనమున కాని మరొకదానిచేత సాధింపవీలు లేదు, 

లిఖతుడు అన్న ధనమును దొంగతనము చేయుట చే సుద్యుమ్నుడను 

. రాజుచే యుకదండనము పొంది యమవండనము లేకుండ రవ్నీంప 

బడెను. నీవును ఉత్తవు మతియుడవై. లోకకంటకులు దుర్శ్మాస్టలు, 

ఆత తాయులుఅగు కౌరవులను సంహరించుట ఏమా(తము అధర్మము 

కాదు. నంగరంబునం జంవుటయు చచ్చుటయు పజాపరిపాలనంబును 

తగిన తెటింగున దండించుటయును, ను త్తమ త, తియధర్శంబులు. బ్రందు 

ఉత్తమ తు తియధర్మము నిరూపంపబడినది. 

మహామనీపీ. ధర్జుజుని శొకసంతాపములుడుగునట్లు సుఖదుఃఖ 

ముల స్వరూపస్వ భావములు సోపప_త్తికముగ నిరూవించెను, జనన 

వమురణంబులును హోనివృద్ధు లును, లోనుగా నకలంబును కాలాధీనంబ్యు 

నర్వజీవులు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు శోకకర్శితులగుట తథ్యము.” మానవ 

పృూదయావృతమైన విషాద మేఘుములను తొలగించి వి వేకసూర్యుని 

ఫతిభాసింపచేయుటకొరకు సేనజిత్తు చెప్పిన వాక్యములను ఉదాహ 

రీంచెను, 

“ఏ మానవునికై నను, దుఃఖము పొమ్ములని (తోసివేయుటకు, 

నుఖంబు రమ్మనీ “తెచ్చికొనవశమా ! జీవి పూర్వజన్మలో చేసిన దుహ్క 

తముచేే దుఃఖమును, సుకృతముచే సుఖములు కలుగుచున్నవి. ఇవి 

రెండును స్థరములు కావు. సుఖదుఃఖములు కాలకలితములు, ఆర్యులు 
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ఉదయమునుండి సాయంతనమువబకు రెక్కలు ముక్క- లుచేసికొన్నను 

అకలి తీరుట లేదు. దుర్చుద్దులు వఏపనియు చేయకుండగనే సిగపూవు 

వాడకుండ అస స్రైశ్వర్యములతో తులతూగుచున్నారు. గాలి, విన, ఎండ 

వెన్నల కాలకలితములు. కమలంబులు కలువలు వికాసము పొందుట, 

లతలు తరులు సకునము ఫలఫెవము పొందుట, మృగములు మదయు 

తములగట, కాలముచేతనే కలుగుచున్నది. అందుచే బుధులు సుఖ 

దుఃఖములకు, హోనివృదులకు  కోకింపక్క పొంగిపోవక,  సమతతో 
నుండుట కై _రృవ్యము. 7 

“దుఃఖంబు బొమ్మని (తోవ సుఖంబు ర, 

మని తెచ్చికొన వళశమయ్య వాసి 

దొలు వామునందలి దుష్క్యుతంబును సుక్క, 

తేంబు హాతున్రులుగందగిలి చేయు. 

బురుషునికాలంబు తిరములుగా వని, 

పెరి బొరి వచ్చుచు బోవుచుండు 

నర్థముల్ దుర్చుద్ధికై నను సిద్ధించు, 

నగుకాలమున నార్యులయ్యు గాసి 

కొల మనవి ఘటింపగా నేర రనిల వ 

గాత పేందురుచులు నధిప కాల 

కల్పితములు మం[తశిల్పొపధంబులు, 

మేలు సేత కాలకీలితంబు.” 

(శాంతీ - [పథమ _ 185) 

ఆధునిక్ కొలములో మేధావులకు చిక్కు-సమస్య లై న అనేక ము 

'లైన సమస్యలకు పరిప్కొ-ర మార్లము భారతము సర్వజన సులభముగ 

సూచించినది. 



ఫారతో ద్యానము §3 

ఓకరు అపకారము చెేసినారచి పగ పెంచుకొనుట తగదని ఉదాత్త 

క) వేక నిరూథమెనపి, విద్వదాదరణీయ మైన మాటలు వ్యాసమహక్షై 
a షా అ 

ఉపన్యసిం చేను, ఏవేక్తి ధన, చారా, పత్య బాంధవ హోనికొఆకు కిందకు. 

సుఖదుఃఖములు అనిత్యములు. లోకములో శేవలసువై క భోగియు, 

దుఃఖైక భాగియు లేడు. పదార్థముల జగుణము పొాడలుట, తటుగుట, 

దానికి నెవ్వగ పాంద రాము. మానవుడు ఇా నృృవిజ్ఞూనములో దినగినము 

నకు [కొంగొత్త పరిశోధనములను చేసి జరు మృత్యువులను జయింప 

గలిగిననాడా? అందుచే ఏకాలమునకు ఏది |పాపిించునో దానిని సమ 

చిత్తముతో న్వీకరించుటయే మానవుల కర్తవ్యము. 
జూ. వానో 

క్ 
గ 

(= 

“వల నధికంబుగా గలుగువై ద్యులు శాస్త్రము లభ్యసించి మం 

దుల నొడగూర్చ నేర్చి తనుదోపము లారయు? ద్ధి గల్లి యా 

రులకు జికిత్చ చేసెదరు రోగము పాయమి లేడె వారు లో 

గు లగుట శాన మెట్లు (ప్రతికూలవిధిన్ నరు నేర్చు |ద్రోచునే” 

సద్యంశ జన ంబు సౌందర్యమును బలం 

బును సుభగతయును భోగములును 

భవితవ్య తొనురూపంబులు పేదలై. 

పంచుట కలయంగ బెల్లు పుట్టు 

దురు (సజ 'లెంతయు సిరిగలవారు కో 

రంగ బుట్టరు దరిదవుజనంబు 

లాకటరి దిని జాలు నటిగించుకొందురు 

భోజ్యసంపన్నులు భోజనంబు 

ఇజీయణజా లరు. 

“అటివి టె వకృతంబులు కావున నిష్తానిష్మపావ్లులకుం గారణఠి 
J) 6... 

అ ల వ 

బులు కనికొన లేవు చఛాంధవలాభంబును తడ్వి యోగంబును పజదం 

min pr 



ర్ట ఆంధరే మహాభారతము _ ఉపచేశము 

గాప్టంబులు సంగతంబులై సదంపడి పాసిన చందంబు 

(శాఎతి- (పథమ- 215, 216, 217) 

నేటి హేతువాద యుగములో మేధ్రావులువేయు. [పశ్నలు 
వ్యాసమహర్షి _పాచీనకాలములో నే వేసి దానికి చతురమైన (ప్రత్యుత్త 
రములు తలిపియున్నాడు. ఆ మహామనిపి వివారభార అత్యంక 
మాధునికము. నేటి నమన్యలను కారణము చెప్పలేని సందర్భములలో 
వేదాంతమును ఆ[థయించుటయే పరమకర_వ్యమని తెలియుచున్నది. 

మౌావవుడు తన శరీరము ఎరవని గురించి, అత్భుకలార్ష్హ కర్శసంసేవ 
నము భగవద్భావము కల్టుషమును పోగొట్టి చిత్తళుద్ధి నొనగూర్చును. 

వ్యాసమహర్షి ధర్మాధర్మముల తేటింగును వివరించెను. (పాజ్ఞులు 

పాపమనగా అగమోక కర్మను విడుచుట, నిషిద్ధ కార్యము చేయుట 
అని నిర్వచించిరి, అవి స్థూలముగ ఇట్లు చెప్పవచ్చును. 

“అదిత్యునుదయా స్ప మయకాలముల నిద్ర, 

బొందుటయును వాత్రభూతుడింటి 

కరుగుదెంచిన బూజ ఆచరింపమియును 

బర దారగమనంబు గురుల కెదురు 

చేతయు [గామంబు చెజచుటయును వేద 

విక్రయంబును రసవికయంబు 

భృత్యు.బోవమియు నసతో ఫ్రపచారంబు 

గహనడాహాము నన్యక రృక్భతియు 

దనదుకర్శంబు విడుచుటయును వృథాప 

శు పహరణంబు మేదిసీసురులకలిమి 
గొనుటయును శరణార్థి జేకొనమిు వప 
పధయు వాపంబు లందుడు బుధజనములు. 

(శాంతీ. (ప్రథమ- 293 



భారళో ద్యానము గ్టిస్ట 

మహ అపవాద ధర్మమును సాకల్యముగ వివరించి పిమ్మట 

దానముశోయుటలో పాతాపాతేల తారతమ్యమును ౧ఏక్కెంచవశెనది 
న్ 

చెప్పెను, పా(తులకు దానపు చేయని పాపము :కు ఆపాతులకు 

డానముచేయ టవలన అత్యధిక పాతకము జ దించును. 
ఫై 

“పువుక గుక్క తిత్తె బోసినపాలు వ్ 

భృధిక నింద బొరయు నప్రు దు 

మై యప్మాతవిమయ మిసనిగి వృథ వోవు 

నిచ్చు-నోట బాత మెణుగవళయు. 

(శాంతిం [పథమ - వవ్రే 

అభిమన్యు మరణ శోకవ్యాకులుండగు ధర్మరాజునకు తాపోపక 

వమునంబుగ వ్యాగమహార్ది హోడశవుపోరాజుల చకితులను తినక 

చెప్పెను. ఇది పునరుకి కాదా సళ్యెధర్థు విషయములలో వువరుక్సి 

దోషము కాదు. శ్రీకృముడు, వ్యాసమహార్ది ఆగరములో ధర్మజుని 

నిమిత్మముగా చేసికొని ఉపన్యసించిన వచః (పకరము మహోర్లగాఢము3 

పరమహిలతోపచేశేము. ఆవి ధర్శజున శే కాక్క మాశవులకెల్లనకు శిరో 

ఛార్యములు. సత్యమును; ధర్మమును వునరు కి, చేయుటలో పరమార్థముూ 

జగద్ద్ధితే మె. తల్లిదం(డులు తమ బడ్లలు విన్నను. ఏనక పోయినను? 

ఒకటికి పదిసార్లు హితోపజేశము చేసి వారిని సన్యాన్లమున కెట్టుకిం 

మనము మాచుటతేదా ? ఇదియు ఎట్రిచే. వ్యాసమహర్షి గశీకృమ్ణ్షణూ 

భీమ్మడు. ధర్మసూతుగ్ణమును ఒకటికి చేయిసాక్లు నొక్కి చెప్పుటకు 

కారణము జగద్దిగముకొర శే. 

లోకములో మహర్షులు ఏకొండకోన లోనో అశ మము ల్పి౧యు . 

కొని మానము దాంకితు-లై ఆల్ గ్రదరణముక ్రకు (పయత్నింతురను 

భావము కలదు. వాల్మీకి? వ్యాసుడు, గాతముడు, అతి మొదలే వ 

అర్యబు ములు తాను తరించి మానవులను తిరింపచేయుట. స్తుతింపదుల 



శక ఆంధోసొహీశ్యము . ఉపదేశము 

యున్నది. వ్యానమహార్షి నంసారమునకు దూరనుగా, నున్నను మును 

మలు కష్టములలో చిక్కు_కొన్న ప్పుకు పర గుకుణామూరి గై హితోప 

చేశము చేసి విశ్వ యముకొజకు పాటుపడెను. వ్యాసమహర్షి 

(పథాన పరమార్థము భారతముఖమున విశ శేయమును పాటించు 

టయీ. భారతీయులు వ్యాసమహార్షి వేసిన భర్తప దేశమును సాధించు 

టయీ ఆ మహార్షిశి మనము చేయు నిజమైనపూజ. ఇదియే బుషి 

బుణము తీక్చుకొనుట. వ్యాసమహర్షి జూ ద్ధిగముకొరక్షు జీవించిన 

ముహోదాత్తృమూర్తి, 

2. శ్రీకృష్ణుడు 

“యదా యదా హీ ధర స్య 

గాని ర్భవతి భారత ! 

అభ్యు క్ట'న మధర్శన్య 

తే దాత్యానం సృజా మ్యహమ్” 

. (భగవద్దీత _ 4 _ కో 

“పరితాణాయ సాధూనాం 

వినాశాయ చ దువ్మ తామ 

ధర్శ సంధ్థాపనాన్థాయ 

సమ్మ వామి యుగే యుగే” 

(ఛగవద్దీత ఒకట న్లో 8) 

ఎప్పుడు ధర్మమునకు చని అధర్మమునకు విజ్భంభణము కలు 

గునో అప్పుడు భగవంతుడు అవతెరెంచి ధర్భసంస్థాపనము చేయును, 

నిపరకుణ, దుష్టశిక్షణ, ధర్జనంస్థాపనములు అవతార |పయోజనము లు, 

భారత పరమారమును నన్నయగారు అవతారికలో మనోహరముగ 
యు 

(ప్రస్తుతించియున్నారు. మహాభారత పారిజాతమునకు (శ్రీకృష్ణుని: 



కొర కోద్యానేము ట్? 

అష్టనుని ఉ త్తమగుణకీర్తనము ఫలము. “చతుర్ముఖ ప్రముఖ నిఖల 

సురమునిగణపూజితుండై న (శ్రీకృష్ణుని మాహాత్మ్య్యంబును బాండవాది 

భారతపీరుల మహాగుణంబును దన విమలజ్ఞానమయంబై న వాగ్టర్పణం 

బునం దేర్పడ చెలుంగుచుండ” (ఆది - పథమ - 81) 

విద్యానాథుడు ప) తాపరు.ద్రీయమున ఏకావ్యమున ఉత్తమ 

వురుషుల కళ్యాణ గుణగానము చేయబడునో ఆ కావ్యమే సత్కా-వ్య 

మని వక్కా-ణించచెను. (క్రీకృమ్షునికంకు ఫురుపోత్తముడెవసు 1 విమ 

నూ ర్తి అవతార మైన వ్యాసమహర్షి (శ్రీకృష్ణుని వీశ్యరూ+పత్వ విశ్వ 

నేళ్ళత్వ విశ్వమయత్యములను సర్యత్ ముఖముగ వర్ణించి భారతమునకు 
అమ్నాయత్యము (ప్రసాదించెను. భారతమును సమ్యుక్పరిశీలనము 

చేసినచో (శ్రీకృమ్ణుడు మహారాజనీతి సంపన్నుడుగా విశ్వరథ సారథిగా 
లీలామానుష విగగిహుకుగా ఆచార్యవుంగవుడుగా యోగీశ్వ లేశ్వరు 

డుగా విధియొక్క- చేతిలో లొంగిన మాననో _త్తముడుగా సావొత్క_ 

రించును. చేయీల! ధర్శనంస్థాపనార్ల ము ఉద్భవించిన అవతార 

మూర్చి, అచింత్యుడు, అతురుడు, పర్బబహ్మము (శ్రీకృమ్ణుడు. 

భారతములో వ్యానమహాక్షి ధర్న ప్రబోధము మహోపురుములచే 

సర్వజీవ దుఃఖ (పశమనార్థము అభివర్షించెను. ధర్హురహాస్యము ఆవిహ్ము_ 

రించుట ధర్జుసంకటములు తీర్చుటకొర శే భారతము'దేశితము. భీప్మూ 

చార్యుడు ధర్మవేది. (శ్రీకృష్ణుకు ధర్ధున్వరూపుడు. విదురుడు 

సామోొత్తు ధర్మ దేవత అవతారము. (క్రీకృమ్వునకు ధర్మమునకు అవినా 

భావ సంబంధమున్నది. ధర్శికి, ధర్శమునకు సంబంధము అవిభాజ్యము. 

ఈ విషయము (శ్రీకృష్ణుని ముఖమున 
“ధర్శజుండు ధర్మతరు నర్దునుండు ఘనస్క-ంధము” అను పద్యమున 

సూచితము, 

శ్రీకృష్ణావతార [ప్రయోజనము భారతములో (ప్రపంచింపబడి 
నది. [పజలలో స్వార్థము పెరిగి, అధర్మము విజృంభణము పొంది అర్ధ 

13 | 



్టీ ఆంధిసాపొత్యము. = ఉపదేశము 

కోమములకు బానిసల ధర్శమునకు గా గాని కలిగినపుడు అవతారసురుషు 

లుదయింతురు. ద్వాపరయుగములో ఛారత దేశము అధర్మపరులకు 

ధర్మ ఏ ద్వేషులకు నసిలయమైనది. అధర్భముయొక్క- పరిణామ ఫలమే 

భారతయుద్దము. రాజులలో భోగములనై మక్కువ మిక్కుటమైనది* 

సంఘములో స్వార్గముతో యుకాయు క్ష వివేకజ్ఞానము కోల్పోయి 
వ ఉ 

(ప్రజలు మద్యపానము, జూదము, ధన లంపాదనము, ్రేగౌల్వ్యముః 

సై స్ర్వైరవిహరము వేసినది. బలవంతుని దే రాజ్యమన్న పాశవిక నియం 

తృత్య ధోగణి విశృంఖలవిహారము. చేసినది. జరాసంధుకు మదోన్న 

త్తుడై నియంతేయె భూమండలములోని రాజులంచణజును జయించి కారా 

గారములో బంధించి సిత్యము ఒకొ-క్మ్క-ని వధించి ఖై రవపూజ చేయు 

మం డెను, 

ఆయుత భుజవిర్యులు, మాయాయోగధులై న హంసడి భకుబు 

జరాసంధుని అన్హులు, నారును దుష్టకోవలోనివారే. జరాసంధుని 
"సేనాధిపతి నీళు పాలుకు, ద్రకేడు చేసిన అన్యా యములు, మహాపాప 

ములు లెక్కలేనన్ని కలవు. ఇతడు తప పస్వియగు _ బృభ్రుని భార్యను తేన. 

దానిగా చేసికొనెను, 

పీరే కాక నరకాసురుడు, బాణాసురుడు మొద _లెన రాక్షసులు 
అసురశక్షి చే ధర్యామును అణచి సజ్జనులకు తీరని బాభలు కలిగించు 

చున్నారు. పొౌండ క వాసుచేవ్రుకు వాసుజేన్ర9ి నాొముము ధరించి అధర్మ 

పరాయణుడై. సంచరించుచుండెకు. సమాజములో స్వార్ధము, భోగా 

నకి, మడ్య పానాసక్సి పెచ్చు సెకగినవి. ధర్మము ఆముప్బుకము అను. 

మాట ఎంతమా।త్రేము రుచించుటలేదు. మృదడేశ (సజలు అసుర 
(పవృత్తితో వావ్లేక యెల్ల వనితేలను పొంది యభెచ్చగా సంచరించు . 

చుండిరి, 
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“వావి లేక యెల్లవనితేలు బుకుషులు 

గలయ మోకు నెగ్లు కాక యుండు; 

మున్ను గట్లు పిదప జున్ను బాల చెరు 

గుదురు, సెప్ప నేల గుణము లింక ౪)” 

(కర్ష- ద్వితీయ-ఉ7) 

“పలువురకు బుట్ట, నిచ్చలు 

గలు [దావుచు బెరిగ్సి యెట్లు గణతురు శీలం 

బులు నుచితములగు భాషణ 

ములు నీ విమ్మాట లుడిగి పొదపెద మనికిన్ ౫” 
(కర్మ - ద్వితీయ - శి) 

యాదవులుకూడ అమిత భోగాస క్తితో . మహామునీశ్యరులకు 

అవజ్ఞ తల పెట్టియు, (చబాహ్మణులగు బాధలు కలిగించుచు, లజ్జ లేక 

రాజూజ్ఞ్యను కిరస్క-రించి తప్పతాగి ఒకరినొకరు మోదికొని చచ్చు 

ఠి ॥ - శ్రీ జ 
నస్థితికి వచ్చిరి. ఇది అనా సామాజిక మైన అవ్యవస్థకు అధర్మ 

ఏజ్బంభణమునకు సిదర్శనము. 

(పథానకథలో ధృతరాష్ట్రుడు తనకున్న రాజ్యములో తృ ్రి 

పడక ఉత్తమ సచివన్యవస్థను కాలద న్నెను. దుష్టచతుష్టయము మాయ 

జూదము నెపమున ఉత ములు, లీలవంతులు, ధర్మమార్దావలంబంలు 

అగు పాండవుల శాజ్యలజీ గని నిర్బంధముగా అపహరించిరి. మహో 

పతి[వతయగు [చౌపదిని కని విని యెరుగని విధముగా నీచాతినీచముగ 

పరిభవించిరి. కౌరవులు అర్లకామములకు చాసిసలై ఎన్ని ఘోరములు 

చేసిరో ఎంతమంది సజ్జనులను అవమానించిరో లెక్కలేదు. ఇది 

ఆనాటి ద్యాపరయుగ స్థితి. ఇటి క్షి ప్లూతిక్షి మవెంన సరిస్థితిలా దుష్టశిక్షణ 
ణ్ మలి A) dl 

వేసి ధర్మసంర క్షణము చేయపలసిన అవసరము “నది. భర వి ద్వేష 



{tp ఆంధ మహాభారతము. ఉవచిళము 

లను ధర్మవిముఖులను నాశేమువేసి శిష్టరతుణము వేయవలసిన అవశ్య 

కము వర్పడీనడి. దీసితోగాని భూభారము తగ్గదు. ఆ మహాకార్య 

(కోమమునే (శ్రీక కృష్ణకు సూ(తేథారియె నడిపించెను. దానికొరకు 

శ్రీకృష్ణుడు అవతరించెను. 

వ్యాసమహర్షి వాజ్మయ ద్వారమున "వేద పతిపాదిత ధర్మము 

లను సమన్వయముచేసి (ప్రజలకు మార్షముప బేశిం చెను. (శ్రీకృష్ణ ముడు 

ధరో స్పద్దర ఆము సామాజిక్ ద్యమము ద్యారమున సాధించియున్నా డు. 

(శ్రీకృష్ణుని అవతరణమునకు బలవత్తరమైన కారణమున్నదని 

భారతమే సూచించియున్నది. పూర్వము పరశురాముడు (గుడై ఫీకర 

నిజకోపాగ్ని చే సిరువడియొక్క_ మారులు భూవుండలము.ే లోకకంట 
కులై ధర్మబాహ్యు లై రాజులు సంచరించు తటి రాచవురుగు లేకుం డగ 

వధించి భూమికి రక్వాభిపేకము చేసెను. “బ్రాహ్మణ  వీర్య(ప్రభువు 
లయిన త త్తి) యులు ధర్మమౌర్షంబునం (బజాభిరక్షణంబు సేయుటరి 

"జేసి వర్ణా శ మధర్మస్థితులు దప్పక (పవరి ,బ్రుటయు (బహ్మతుత్క)ంబుల 

కాయుర స్వర్ధనంబును ననవరతయాగ తర్పిత పర్జన్య (పసాదంబున గోరిన 

యప్పుడు వానలు గురియుచు సకలసస్య సమృద్ధియు బృజావృద్ధియునై న 

భూదేవి స)జాభారవీడితెయై సురాసురముని గణపరివృతులై యున్న 

హారి హర పీరణ్యగర్భులక డకుం జని యిట్లనియ” 

“భూరి పజానిరంతర 

భారము దాల్చుటిేది కరము భారము దయతో 

మో రీఫారమునకుం బ్రతి 

కారము గావించి నన్ను గావుండనినన్” 

తత్పార్థనానుగుణముగ శ్రీకృష్ణుడు భూఫారము తోలగీంచా 

టకు అవతరించెను. 
mom Fr 
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“యూాదవవంశేంబున జగ 

దాదిజుండగు విష్ణు చేన్రవంశంబున ను 

క్పాదిల్లె గృస్తు డపగత 

ఖేదుండు వసుదేవ చేవకీ చేన్చలకున్ 

(ఆది - తృతీయ - 52 _ 4) 

(ేస్టులగువార లెట్లు ఆచర౭ంతురో, అశ్లే సామాన్యులు ఆచ 

రింతురు. ( శేమ్టలగువారి (ప్రవర్శ నమే సామాన్య (ప్రజలకు (పమాణము. 

ఇదియే ఛగవద్దీతకూడ నొక్కి- చెప్పినది. 

“యద్య దాచరతి (శ్రేష్ట సత్త చేవేతరో జనః 

సయ త్ప)మాణం కురులే లోకసదనువ ర్మ అ 

(భగనద్దీత _ తృ జూ 21) 

సనాతేన _వెదికముతేము మహాత్సులు మునీశ్వరులు నవతాపురు 

షులు లోకసంగ )హోర్గము వేదళాన్ర్ర విపితేమైెన కర్నాచరణము 

చేసినారని తెలిపినది, "తప స్సు చేత సాధింపరాని దున ర కారము లేదు. 

తపస్సునకు అనితర సాధారణమైన (ప్రాముఖ్యమున్నది.  (శ్రికృష్ణ భగ 
వానుడు మొనవాతీతశ కులతో ఉద్భవించియు _గంధమాదనంబున, 

ఫపుష్కరంబును [పభాసంబున, బదరీవనమున, బహుసహ్మసవర్ష ములు 

తపస్పాచరించెను. ఆ మహానుభొవుడు తపోనిధానము వై (తరథంబున 

నియమకృతకశరీరుడై. ఉ_త్తేమకఏతువులు చేసి, తపోయజ్ఞంబుల రెంటను 

సమిద్ధ తేజుండై -వెలింగను. వాసు దేవుడు (బహ చర్య (వతసంపన్ను జై 

హిమాలయపర్వతము పై ఘోరతపస్సుచేసి చకిమును నముపార్డించి. 

సకలవిద్యాసాకల్య వేదియైన సాందీపని భ క్రితో చేవించి సక్రలవిద్యా 

నిదుడై యోగీశ్య శేశ్వరుడై ప్రకాశించెను. 
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వ్యాసమహర్షి యొక్కయు. కవిత మ భారతముయొక్క-యు పర 

మానము పారిహారశేదము లేదని చెప్పుటయే. అదిబేవుజై న విమ్హు 

మూర్త అఖలలోక రశుణార్లము (శ్రీకృష్ణుడె అవతరించి, మైనాక పర్య 

తమువై చాలకాలము పరవముశినుని నూర్చి తపస్సుచేసి వరముపౌండెను. 

పరమేశ్వరుడు పనన్ను జై. ఇట్టుచెప్పెను. 

“సవ వరసురగంధర్వకిన్నర గరుజోరగాదిభూతంబుల నవలీల 
గెలిచి పరమ తేజోవి గాజమానుండ్యన్నై వర్హింపుము. నీకు నృన్ర్రంబుల 
శ స్ర్రంబుల నగ్ని జలంబుల నశనినార్హగంబునను, ఫుష్మ్కు-ంబునను స్థావ 

రంబునను జంగమంబునను జావునొప్పులు లేకుండంగలయవి దొడరిన 

ననైష్ననజయింపుమెని వరంబిచ్చె” 

((దోణ ఇ సంచవమ _ 414) 

కోగ ్రసన్యానము పనికిరాదు. మానవుడు తనకువిహితమైన 

స్వధర్మా చరణము; (బహ్మ్టుర్పణబుద్ధితో అజన్నాంతేము చేయటయే 

అవశ్యక _రృవ్యమని సూచితము. 

(శ్రీకృష్ణుని అవ తొరమునకు దుష్టశిక్షణ, శీప్టరతుణ, ధరడ్రి 

సంస్థాపనములను తివుటియే (ప్రధాన పరమార్థము. ఈ ఉద్యమమునకు 
(శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరథ సారథ్యము వహించెను. డానికొటుకు ఆ మహాను 
భావుడు, వేచియున్నాడు. (శ్రీకృమ్ణుడు లోకకంటకులై న కంసుని, శిశు 
పాలుస్క్ సాల్వుని మొదలగు రాత్షసులను స్రాయముగ సంహరిం చెను, 

భీమునిచే ఉపాయముగ సకలజగద్భయంకరుడై న జరాసంధుని సంహ 

రింపజేసెను, . 

భారత జేశములో కౌరవసా(మాజ్యము సువిశాలమైనది. . స్నుప్ర 

తిక్మి మైనది. అది ఆనువంశికముగా రాజక్టులచే ధర్మో _త్తీరముగ 

షరిపాలింపబడి మహాభ్యుదయము నొందినది. అట్టి కౌరవసా్యమాజ్యము 

నేడు అసూయాపరులు ఆతతాయులుు శామ[కోధపరాయణులు 
Samm wo 
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మత్సరగ) సులు అయిన దుర్యోధనాదుల చేతికి చిక్కి నది. శీలవంతులు 
ధర్న పరాయణులు అవక )సరాక )మవంతులు సగ్య శీలురు సర్వసద్దుణ 

సంకోభితులై న పాండన్హులు రాజ్యము పోనోట్టుకొని అవమానము. ల 

పాలై దిక్కు- లేక ఆలమటంచుచున్నా రు, అట్ట పాండవులకు చేయూత 

నిచ్చినచో సజ్జనులకు రతుణకల్పిం చినట్లగువు.. ధర ము ఆ వలంభెంచిన 

వారికి రక్షణని ల్పించుట అవశ్యక రవము. అది శీక్న ముకు వెసి 

నాడు. దుష్టులెన దుష్ట్రచశతుష్ట్రయమును పాండవులచే సంహరింపచేని 

నదో దుష్టశిక్షణ కార్య క్రమము పూ-రియగును,. (శ్రీః ఎమ్లుడు తాను 

దుష్టులను ' సంహరించుటీయే కాక సా-ఘములోను: న్న ఉ త్రమపీరాో గన 

రులచే దు ర్మార్టులను సంపహారింపవేసినచో వదో ఒకనాటికి ధర్ధాము 

జయించును, దుష్టులకు శిక్షపడును” అను అభి పాయము (పజలలో 

కలిగి ధర్మాఖిరతితో అధర్మ భయముతో మెలగుటకు వీలగును. జగ 

న్నాటకసూత్రధారి అయిన (శ్రీశృమ్ణుడు తాను కొన్ని ముఖ్య మైన 
వ్యాపారములను నిర్వహించి పాండవులచే నిర్వహింప జేసి మహాభారత 

యుద్దరూపమున భూభారము తొలగిం వెను, 

(శ్రీకృష్ణ రాయబారము భారతములో అత్యంత ప్రాముఖ్యము 
వహించినది. వాసుదేవుని ధర్శవిష్థ, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ, రాజనీతి 

నైపుణ్యము, కార్యనిర్భపా౧చణత, పర మెశ్వరత్వము, పర మోత్కృష్ట 

ముగా ఇందు _పకటితమైనవి. భారతను:లో (దుపదవురోహితుని రాయ 
వారము. కంకు సంజయుని రాయ చారముకంశు (న్హీకృష్ణునిరాయ 
బారము ఉత్తరోతర రవ్నుమై ధ ర్భార్థమధుర మై యున్నది. దీనివలన 
అనేక [ప్రయోజనములు సాధింపబడినవి, 

అన్న దమ్ములలో దాయవిభాగ విషయములలో వివాదము కలిగి 
నవుడు ఉభయపత్షనులకు హితైములైన పెద్దలు కలుగచేసికొని ఇరు 
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పశ్షములకు నచ్చ చెప్పి సమన్యను పరిమ్మ-రించవ లెను. ఉభయపత్న 

ములు శ్నీరోదకగతిలో మెలగునట్లు పెద్దవారు. తాము చేయవలసిన 
(పయత్నమంతయు శేయన'లెను, అదియీ శ్రీకృష్ణుడు చేసియున్నాడు, 

“చుట్టములలోన నొప్పమి పుట్టినప్పు 

డడపడి, వారితోడ నొటాడియెన 
Gs ౧౧ రి 

దాని నుడువంగ జొరకున్న వాని - [(గూర 

కర్ముడని చెప్పుదురు కర్ష కాండవిదులు. 
(ఉద్యోగ _ తృతీయ - 242) 

. అన్నదమ్ములలో కలహముకలిగినవుడు (శ్రీకృష్ణుడు వారింపక, 
క'పేవ్సీంచెననియు, అతడు ప్రూనుకొన్నచో ఈ కులనాశనము, చకా 

బడదా * అని కొందరు (పశ్నింతురు. దానికి అవకాశము (శ్రీకృష్ణుడు 

ఎంతమా[తము ఒసంగలేదు. ఉభయపకుములకు సంధిచేయుటకు 

బహుఫా యత్నిం చెను. కాని విధి బలవతే రము కదా. 

(దుపదవురోహితుని రాయబారము (శ్రుతికి పరుషమై వప 

స్వాభావికముగా నడచినది. సంజయుని రాయబారము శుష్క పియ 

ములతో శాన్యహస్తములతో నడచినది, (శ్రీకృష్ణుని రాయబారము 

జగన్మ్నోహనమైనది, విశీష్టమైనది. రాయచారికుండవలసిన సర్యసద్దుణ 

ములు, ఆ స్రరుపోత,మునిలో రాశీభూతమైనవి. రాయబారికి జగనొస్ద 

హనమైన ఆకృతి అత్యం తావశ్యకము. (పలి పాదించవలసిన విషయము, 

జలదస్వన గంభీరముగ ధ రార్రిర్ధ మధుర ముగ (తిక రణశుద్ధిగా సత్యము 

చెప్పవ లెను. పరేంగితజ్ఞ త్య వ్నాగె భవము ఎదుటివారిని తన్మపక్క-కు 

(త్రిప్పుకొను చేర్చు రాయబారికి అత్యావశ్యకము. ఆ మహానుభావుని 

సంభాషణలో మర్శము మందున కైనను లేదు, (ప్రపథవముముగ రాయ 

బారమునకు భెళ్ళుచు పాండవులయొక్క-యు, (ప్రాపదియొక_యు, అభి 

(సాయము లన్నియు విని కార్య భారమంతయు తనమిద వై చుకొని 
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హా స్తీ నాప్రరమునకు వచ్చెను. అతడు ధృత రాష్ట్రనికొలువులో భీమ్మ, 

[దోణ, కృప్క విదురుల సవుత్షుమున దుర్యోధనునకు వెప్పవలసినవం 

తయు చెప్పి కర్శవ్య ముపబెశించెను నారద, జమదగ్ని, కణ్యాది 

మహార్థులుకూడ కౌరవనభకు ఏఫడెంచి శేశన్చడుచేయు చతుర సంభా 
షణాణారివముము విని అశ్చర్యచకితులై 8, 

“అంబుదశు భగా(తుం, పీ 

తాంబరధభరు, గమలదళనిభాక్సున్, హారి జూ 

డం బడసి లోచనము లమృ 

తం బానిన మూాడ్కి- సమ్మాదంబున చేలన్.” 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 255) 

“ఆ కొలునునారు గర మచ 

లాగతి నొకపలుకు లేక, యందబు వింజం 

బకిడినకరణి నవశము 

దాకారిత చిత్హవృత్తులై యుండంగన్ ౨ 

(ఉద్యోగ _ తృతీయ _ 255) 

సర్యహృూదయాంతర స్థిత ఫౌవ మర డగు నుగుహో తముడు 

గంభీరాకృతితో సంభాషణా చాతుర్య ముతో సభలోనున్న సర్వులను 

మం(త్రేముగ్ధ్ద భుజంగములువ లె ఆకర్షించెను. ఆ మహాను భానుడు ధృత 

రాష్ట్రినితో నిట్లు చెప్పెను. 

“సీసెబుంగని పనులు కలవే, అయినను, తగన్చు పరమహితము, 

తనవారికి చెప్పుట భావ్యమని భార తాన్యయము పీయము పొందుటకై 

ఇటకు వచ్చితిని. పాండవులు కౌరవులు శరోదకగతి కలసి మెలసి, 

యుండునట్లు చూచుట మనకర్తవ్యము. అదియే నీవు ముఖ్యముగ 

చేయవలెను. కౌరవులు నీబిడ్డలని పాండవులు పరులని శేదదృన్సి 

వెంచుకొనవలదు. కౌరవపాండనవులు కలసిమెలసి శాంతత పొంది. 

కే 
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యుండుట పీకు నాకు కులమునకు రాజమం డలమునకు మేలు కళెగించును, 

అట్లుకాక' వోకు సంభవించిన చో గొప్ప ఆపద పుట్టును. ధతీ రమణా 

గ)గణ్య ! పర్యాలో చించి కొందు ఒనఎంవుము.” 

(శ్రీకృష్ణుడు తనఉపన్యాస  సౌధమునకు శిఖరమువంటి. ఒక 

పద్యము 'తెలిచిను. 

“సారపుధర్మమున్ సిమలసత్యము - బాపముచేత బొంకు చేం 

బారము బొంద లేక చెడబాతీనడై న యవస్థ, దక్సు తె 

వారు లుపేశ్ష చేసి రది వారలవే టక గాని ధర్శని 

సారక మయ్యు, నత | సుభ దాయక మయ్యును దై వముం డెడున్ ౫ 

“పాండవులకు దగిన పాలు మేడినింబంచి 

యిచ్చుకంకు గార్య మెద్ది గలదు ! 
ధర ఎ మెద్ది * సముచితం బగువిధ మెద్ది 2 

శక్ష 'మెద్ది చెపుడ వాక్ళవిదులు” 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 278 _ 275) 

శ్రీకృముడు (ప్రస్తుత పరిస్థితిని నమాశీంచి ధర్మమహ_త్త్వము 

సహ సముఖముల ధ్యనించునట్లు 'పవచించెను. ధర శ్రసళ్యములను పాప 

ముచేత్క, బొంకుచేత, అగ | దొెక్కి- నపుడు అధర్మమును సివారింపగల 

దక్వులుండియు ఉపేశవ్షవహించినవోో వారలతోపాటు అధర్శమును 

నాశముచేసి, భరనంస్థైషము సె వము చేయును. రతర రాకకు 
చ 

అమిత పు! కేశవ ఐ వ్యాన బాతు రాన్నలోభ ముతో 3 దుర్యోధనుని బ్ర 
దుర్మార్లమ-ను ఐఇమారింప స నుర్లతె కలియు  పూచియుచూడకుండ 

మిన్నకుండెను. సై పెవ్చు పుతుకుజోయు అన్యాయనులకు పరోక్ష 

ముగ నహకరించుచున్నాడు. (ద్రోణ భీమ్యులు కూటికాతించి జొదానీ 

న్యము వహించిరి, తెత్భలతేముగ ధర్మమే ఆ అణగ వో "క్క-బడు చున్నది, 
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ఆ సమయమున (శ్రీకృష్ణుడు ధర్భోప చేళమువేసి తుదకు విశ్వరూపము 
(పదర్శించియు దురోధనునకు భావపరివ_్హనము తెచ్చుటకు బహుధా 
[పయత్నించెను. తాను చేయదలచిన దుష్పశితణ పాండన్ఫలచే 

చేయించి ధర శ్రసంస్థాపనము చేసియున్నాడు. 

రాజు చతురుపాయములను (కముముగ అనుసరించి చరసూాషపా 

యముగ యుద్ధమును స్వీకరింపవ లెను. 

(శ్రీకృష్ణుడు కర్షునివై భేదనీతిని ప్రయోగించెను. రాయబారము 
పూర్తి చేసికొని హాసి,నాపురమునుండి వెడలుచు కర్టసి తనను సాగ 
నంవుటకు రమ్మని (శ్ర,కృమ్ణుడు కర్ణుని తోడ్కొనిపోయి ఇట్లు చెప్పెను? 

“నీవు కుంతీవుత్రుడను. రాభేయుడను కాను. పాండవులలో 
వేరినచో నిన్ను సింహాసనము వై కూర్చుండ బెట్టగలను” అని చూప 
వలసిన ప్రలో భములన్ని యు (పదర్శించెను. దీనివలన కర్టుని చేజోవధ 

అయినది. కర్టు నకు దుర్యోధనుని వై ఆపారమైన పలుకుబడి కలదు. 
కర్షదుర్యోధనుల స్నేహటంధము విడదీయుటకు (శ్రీకృష్ణుడు ఎత్తుల 
నెత్తెను. కర్ణుడు ఒకింత దూర మైనచో దుర్యోధనుని ఊవాలన్ని యు 
పేక మేడవలె కూలిపోయెడివి. అయినను (శ్రీక మని భేదసీతి ప్రత్యక్ష 
ముగ విఫలమైనట్టు కనిపించినను పరోతముగ మహో(పయోజనము 

సాధించినది. కర్ణుడు పాండవులు తన తము లని తలిసికొన్న పిదప అత 
నికి పాండన్రలనె నున్న ద్వేషము పలుచబడుట జరిగినది. అంతియగాక 
తాను దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు కలసి పాండవులకు చేసిన ఘోరా 
పరాధములన్నియు కన్నుల ముందు (పత్యతమయినవి. దీవిలో ఆతేచి 

హృదయము పశ్చాతాపముతో కుతకుత ఉడికినడి. 'శీకృమ్హ్లు గుపయో 
గించిన భేదసీతి కద్టుని హృదయమును. మార్చివేసినద్రి. నర (జన హృద 
యాంతరవరి యన ప్రురుపోత ముడు జీవుల? బ “'హీనతల నున Hols 

దెబ్బకొ"టి లొంగద్యును. 
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శ్రీకృష్ణుడు ఉభయపక్షముల (కేయము మనసులో నుంచుకొని . 
సంధి చేయుటకు తాను ఎట్లు [పయత్నించెనో వట జెలిపియున్నాడు, 

“నవవును నా యోవీనంత సావమువా'దంబు లాడితి; నారదాది 

మహామునులును సుయోాధనునకు బుద్దులు సెప్పునట్లు చేసితి; 

నేమి చెప్పినను నెంతేటంబో కున్న ంగినుక్ర తచ్చికొని, జంకించియు 

భంగీంచియు ధ్రక్క_రించియు వృణీకరంచియుం జూ చిక గార్యంబు 

భగ్నంబగుట కలక నుండియు సాంతవచనంబులు పవలికితి; నతం 

డశ క దుర్దినత సేయంజూచిన నమానుహంబు లగువానిం గన్ని వడ 

మాయలు బన్ని పెక్కుపోకలు బోయితి; నెన్ని ఛంగుల సంధియ 

కావలయునసి వారలం గలయంతయుం హౌరలితి; నప్పా పాతం డెట్లు 

నుం జక్క-ంబడకి తనచుంబుతోన పొట్టువారలయ్యు గయ్యంబు 

వొడ చు గాని యవశ్య, బును రాజ్యంబు పాలిచ్చువాడు గాడు; 

కౌరవులయడ దండంబు దక్క నొండుపాయంబు లేదు) మోకుం 

బోలిన కెజంగు సేయుండు.” (ఉద్యా- చతుర్ధ- రిల 

క్ర బ*ధ్గు వాత్సల్యము అ మేయము. ఉత్తములు, 

ధర్మాత్ములు, తననే జీవి౭సర్వస్యముగా నమ్మక న్న పాండవులకొటకు 

శ్రీకృష్ణుడు తినసర్వస్వము సమర్పించి సంతోషించిన సాధువురువుడు. 
దీర్భ దర్శియెన (శ్రీ కృషుకు సుభ (దార్జునుల పరిణాయమునకు అన్నయగు 

బలరామునకు ఇష్టము లేకున్నను కపటసటనాసూూతభారుణై ఆ పెండ్లి 

చేయిం చెను. సుభ(దార్దునుల గర్భళుక్ర ముక్తాఫలము, అసామాన్య 

పరాక్రమ సంపన్నుడు, దుక్ని కీత్య లేజోవి రాజితుడు, పాండవవంశకి రు 
డగు అభిమున్యుకు డొద్భవించెను. ఉత్స రాభిమన్యుల వ్యుత్రుడే పరిశీ త్తు, 
దురభిమానియగు అశ్వస్థామ ఢశ్రీకృ,ముడు ఎంత (బతిమాలినను వినక 
ఉత్త రగర్భమును విచ్చిన్నము చేయుటకు బహ్మాన్రుము (ప్రయోగిం 
చెను. పరమ శారుణ్యమూర్శియగు శ్రీకృష్ణుడు మృత్యూముఖమున 

+ 
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పడియున్న పరిశీత్తునకు ఆయుర్హాయము (ప్రసాదించ పాండవుల వంశాం 

కురము నిలబళ్లును. 

మహాభారత యుద్దములో అనేక విషవుసమస్యలు ఎదు రెసవి. 

అపి అన్నియు శ్రీకృష్ణుడు ఏవిథో వాయ పరామొణు జై రాజస్తి 

ధురంధరుడై సమన్వయిం చెను. పాండవులకు వజయలమే. ఎని ఆ మహాను 

భావుడే సముపాక్టించి పెక్తైును. అకిని భక్త వాత్సల్యము నిరుపమానము. 

(శ్రీ కృష్ణుడు మూడు పర్యాయములు విశ్వరూపమును [ప్రదర్శించి పర 

(బహ్న్మత్యమును _పకటిం చెను. ఈ (పదర్శనములకు విశేష ప్రయోజన 

మున్నది. రాయబొరమునకు వచ్చినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు దుష్ట్రచతుష్ట 

యము యొక్క- హృదయములో పరివర నము కలిగించుటకు చూ పెను. 

మహాభయంకరమైన ఆ తేజోరూపము చూచి కౌరవసభలో నున్న 

వారందరు భయ భాంతు లైరె. దుర్యోధ నాదులో ఆవగింజంత అయినను 

పరివర్శ్మనము కలుగలేదు. విధి బలవత రముకదా ! దుర్యోధనుని 

కారణముగ వుహాభారత నం([గామములో |(ప్రజానాశనము కావలసి 

యుండగా నంధిమాటలు ఆతనికి వల రుచించును ? 

కురుడేతమున 'ఉఛభయపతములు నమరోన్ముఖుల్లై ఉండిరి. 

అపుడు అర్జునుడు స్వజనసంహారము చేయజాలననియు, గురువులను, 

తం్యడులను తాతలను చంపి రక్నవుకూడు తానులినజాలననియు మోహ 

సంకాంత హృదయ్యుటె గాండీవము (కిందపడవైచి చతికిలపడెను. ఆ 

కి వ్రసమయములో జగన్నాథుడై న శ్రీకృషుడు వ్రియశిమ్యునకు భగవద్దీత 

ఉపదేశించి ఆతనికి విశరూపమును (పదర్శం చెను. ఈ విశ్వరూప 

(పదర నము అస్టునున్నిపె అమేయమైన (పభావము కలిగించినది. 

*మాహతేమంబు వాసె దుది ముట్టననీదు (ప్రపత్తి వీతసం 
టో 

జీహుడ నైతి గాఢపరదీప్పమహతృతి గాంచి బోధస 
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న్నా హానిరామయస్థిక మనస్థ్రిలి బోౌండితి సర్యలోక ని 
- థి 4 నక్ష 

ర్వాహవినో ద ని విమబవాక్యము చొెస్పున నెల్ల జ సెదన్ 

(భీమ్మ- (ప్రథమ- 228) 

ఉదంకమహాముని కౌరవనాశేము విని సమర్టుడెన |శ్రీకృమ్షుడు 

ఉండియు ఈ (పజాతయమేల నివారింపలేవని కోపించి (శ్రీకృష్ణుని 

శపింప నుద్నుుకు డయ్యిను. అ సమయనున శీకృషుకు తన శకి 
రది ౯ లాం 

మత్తము నెజిగించుటకొరకు విశ్వరూ ప(ప్రదిర్శనము చేసెను. దానితో 
ఉదంకమహార్షి తన తప్పు తెలిసికొని (శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను బహుధా 

(పస్తుతించెను. 

నరనారాయణుల సంబంధము శరీరాత్ముల సంబంధము వంటిది, 

ఆ గురుశీవ్యు సంబంధము జగ బేక పూజ్య మైనగి. శీకృమ్ణుడు జగ ద్దురుడు 

సద్దురుడు. అర్జునుడు ఉత్శమకిష్యుడు. గుకునే సాయోత్ భగవానుడు, 

యోగీశ్వ రేశ్వరుడు. జగదాచార్యుడు. శిష్యుడు దై. వీగుణసంపన్ను డు 

స్వచ్చ హృదయుడు. పుణ్యకర్మపరతంత్రుడు ఉత్తమ నఖుకు. బంధువు. 

పినయ సంపన్నుడు. తనయందు అచంచలమైన భక్షికలవాడు. ఈ 

సమావేశము అపూర్వమైనది. కారంజన్నులెన నరనారాయణు లే 

అష్టన శీకృమ్ణులుగ అవిర్భవించిరి. 

(పస్థాన్యత్రయములో భగవద్దీత విశేవప్రాముఖ్యము పొంది 

యున్నది. తిక్క-నార్యుడు సంన్టృృతభారతములో వ్యాసమహర్షి రచిం 

చిన భగవద్దీతను యధాత్షరముగ అనువదింపకపోయినను అందలి 

వ్యానహృదయమును తెలుగుభారతములో మనోహరముగ ఆవిష్క- 

రించి యున్నాడు. సంస్కృృతభారతమునకు ఎంత వై శిష్యమున్నదో 

“తెలుగు భారతమునకుకూడ అంత వై శీష్ట్రముకలదని నొక్కి. చెప్ప 

వచ్చును. భగనద్దీతలోని సారభూతముై న శ్లోకములభానము తెలుగు 
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భారతములో తిక్కనగారు తేనెలూరు తెలుగు పలుకుబడులతో వర్చి 

కూర్చిరి. అర్జునుడు స్వజన సంహారము చేయుటకు శంకించి మోహ 

సం కాంత హృదయుడే అ(న్ర్రుసన్యాసముచే సెను. అంత జగ దిశ్వరుడు 

క లక లనవ్వి అర్జునుని హా అవయసెర్చల్యము నిందించి ఇట్లు నెను, 

“జెప్పరవుజోట నీ కీ 
యొప్పనివిధ మచటిను.డి యొర వెను నిను మో 

వొబువివేకులయది యిది 

ప్వీంచును నద్గతెయు నుదాత్మయశేంబున్ ౫ 

“తగుచే యర్జ్హున యీ వెంటితనము నీకు 

దండి వై "లెమ్ము మనసు శేదరిమి విడిచి 

యనిన నట్టున్న భంగిన యల్ల బిట్టు 

లనియె నాతండు వుండరీ కాతుత్ డం 

(భీష్మ - (పథమ - 190 _ 192) 

ఇది అవి వేకుల పద్ధతి. ఒప్పనివిధము ననుసరించిన _సద్దతియు, 

ఆదాతాశయము తప్పును. తగనివారకొరకు వగచుట అవివేకము. 

పండితులై నవారు చనిపోయినవారికొటకు వగవరు. ఫుట్టు వారు గిట్టుట 

తథ్యము. "దేహూమునందు బాల్యము, యౌవనము, వార్థక్యము కలుగు 

విధమున జీవులు పరిణామముపొందుట అవశ్యభవితవ్యము. శరీరమునకు 

నాళముగాసి, ఆత్మకు కాదు. 

“పురువుడు సెకు ననువాకును 

వురుషముకు సెజుచునని లుకు పురుముండును న 

య్యిరువురు నవి వేకుల య 

ప్ఫుతుషుశు సెటుపండు సెకడు భుజపీర్యనిధి.” 

(భీప్మ - (పథమ - 198) 
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పురుషుకనగా చేరొకకు లేకు. పురుషోత్తముడు. (శ్రీకృన్ణుడే. 

భగవద్దీతేకు అంతయు పరమార్ధ మెన 

“క్రందుకను సక్యథర్మనికల్పము లను 

నెడెల విడిచి దృఢంబుగ నే నొకండ 

గరణముగ నా[శయింప్తుము సకలదురిత 

ములకు దొలగింతు నిన్ను (బమాద ముంది” 

(భీష్మ - (పథమ - 221) 

(స్రీకృమ్ణునకు ఆర్జునునివై గల వాత్సల్యము ఇంతింత అనరాసిది, 

అద్దనుని విజయమనగా (శ్రీకృష్ణుని నుహోద్యమ విజయ మే (శ్రీకృష్ణా 

కనుల మెైత్రీమాధుర్యము (శ్రీకృష్ణుని విజయునకు సారథిగ చేసినది. 

(శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు తనకు గల సంబంధము అనేక క నందర్భముల లలో 

(పశంసించియున్నాడు. 

“సఖుడు సంబంధ శీష్యుండు నవ్య పాచి 

నాకు నతసికి నె యీను నరవ 'రెణ్య 

కూర్మిమై నిత్తు గండలు గోసియెస 

నరయ నాతండు నాయెడ నట్లివాడ.” 

(భీష, 2 తృతీయ - 2రిష్ష) 

పరిశీలనము చేసి మాసినచో (శ్రీగృిమునకు సంధిచేయుట 

ఇష్టమా ! యుద్దమునకు అనుగుణముగ సర్వము తీర్చి దిద్దుటయా ?! 

అనునది తేల్చవలసియున్నది. శ్రీకృన్ణుణు అవతారప స జనము నెర 

వేర్పుటలో దుష్టశికు ణము ఒక భాగము. అది చేయుటకొరకు యుద్దము 

నకు కావలసిన  సామ్మగి యూాగాయు నేప్పుగా నమకూ నెను. 

శ్రీకృష్ణుడు .సంధిచేయుటకొరకు మహాయత్నేము చేసెను, దాసిలో 
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ఆంతర్య మేమనగా మానన్రకు పురుష ప్రయక్నము ఎంతేమా|క్రము విడ 

నాడరాదని చెప్పుటకొర శే. విద్వాంసులు ఉపాయము ఉపేయము సర్వ 

మును ఈశ్వరుడే. అని చెప్పుచున్నారు. శ్రీకృముకు భూభారమును 
తొలగించుటకొరకు ఉదయంచెను, స్టూలదృష్టి! ఉభయపత్సములకు 

సంధిచేయుటకు శ్రీ)కృవ్ణుకు బహుధా యత్నించినను సూత ముగ 

పరిశీలించినచో సమరమునకు వలసిన నకలశ కలను సమాయ త్తము 
చేసెను, ఫ్రీకృమ్లుని (ప్రథానధ్యేయము పొండన్సల చేత దుష్టులు ఆత 

తాయులు అయిన కౌరన్రబను సంహరింప జెసి ధర్జురాజును సింహాస 

నముప్వై అధిష్టింపచేసి ధర్మసంరతుణము చేయుటయే. దుష్టనాశము 

సవమురముఖమున కాని జరుగదు. 

& త్త రాభిమన్యుల పరిణయానంతరము బంధువులను సమావేశ 

పరచి పాండవుల రాజ్య భాగము పాందుటకు ఉపాయముకొొరకో చర్చ 

సాగింపచేసెను. ఈ చర్చ ఎవరు పాండవుల పకీమువహింతురో ఎవకు 

కారవసకుము వహింతురో తెలిసికొనుటకు తోడ్పడినది. బలరాముడు 
కౌరవపక్షమువై మొట్ట మొదటినుండి మొగ్గుదలచూవెను, సభలో 

రాయబారినిపంవి కార్యము సానుకూలము చేసికొనన లెనని నిశ ్పయింప 

బడినది. ఆ చర్చకు (శ్రీకృష్ణుడు అధ్యవతవహించి ముక్తాయింవుగ 
నిట్లు పలికెను, 

“వాందై న లెస్స, విరసవుం 

గ)౦దయ్యెడు చందమైన, రాజుల నెల్లన్ 

ముందర రావించి, క్షగమం 

బొంద మము దీలువబంపుం జొయ్యన వీదపన్ ౨) 

| (ఉద్యోగ - (ప్రథమ - శక్ 

“మో పనువున రాజ్యము పా 

లీ పాండుతనూభవులకు వీకన్న, భుజా 
15 
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టోసఛయంకరు వర్దును 

కోపానల మడరి ముట్టికొన బే వారిన్ 1౫ 

(ఉద్యోగ - (ప్రథమ - 46) 

దుర్యోధనుడు, అస్టనుడు మహాభారత సం[గామములో సాయ 

మర్శించుటకొరకు (శ్రీకృష్ణుని సమివించిరి. (శ్రీకృన్ణుడు తాను. ఒక 

భాగమున ఉందుననియు గోపాలురు మరొకభాగమున ఉందుర నియు, 

చాలుడగుటచే అర్జునునకు కోరుకొను అవకాశము ముందునిచ్చెను. 

విజయుడు (శ్రీకృష్ణుని సారథిగనుండుమని (పార్టించెను. శ్రీకృష్ణునకు 

అగ్ద్టునునివై వె గల వాత్సల్యము ఇందు తేట తెల్ల స మగుచున్నది. 

సంజయుడు వాక్చాతుర్యముతో కెొరవ్రులను సమర్థించుచు పాండ 

వులను పొగడుచు వారు యుద్ధము చేయుటకంశ భివాటనము వేసికొని 

జీవించుట మేలని చల్లగా 'లేల్చెను. అదివిని (శ్రీకృన్ణుడు మండిపడి 
దుర్యోధనాదుల దుర్చాగ్దమును ఖండించుచు ఇట్లనియె : 

“పాండ నాగ జను పలుకుల చంద:బు 

సూడ సంధిలేని వొప్పుదో వె” 

జ్ర సంధి కార్యంబు అత్యంత దుర్భటంబు,” 

(ఉద్యోగ = (పథమ - 588 _ తీన్2 

రాయబారమునకు వెడలునప్పుడు తనఎదుట |[జాపడి ఆమెకు 

కలిగిన పరాభవమును వివరించి రాజరాజుపీనుగు చూడకవోయిన చో 

శాంతి లేదని శీీక్ళృవ్లునకు విన్నవించెను. అత్త శ్రీకృష్ణుడు |ాపదిని 

సమా శాసించి 

“క్లూ రాత్యులగు కౌరవ వులెల్లవారికి వధ్యులు గా యవగససదురు- 

షకీల యవధ్యూ లై రీ; పొపొ త్నకు అగు హింసకులం వౌెముల నెట్టు ల్లు నిడి 

చారంబుగా వధియించుట కర్త న్యంబు.” 

(ఉన్యోళ_క తీయ కీ 
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నమరము చేయుచున్న ప్పుడు తాతలను గుకున్రలను సోదరులను 
ఏవిధముగా చంపగలనని అర్జునుడు విచారమును అసమర్థతను (పకటిం 

చెను. అప్పుడు (శ్రీకృష్ణుడు. విశ్వరూప (పదర్శనము చేస ఇట్ల నెను. 

"ఏను లోకతుయకర యగు కాలుుడ నిచో స జనసమాజ 

సవమూాహోరంబునకు (బవృత్తుండ నై తి నీవు సంపవలయు నని లేదీ గురు 

ఖీపా దు లెట్లును లేకుండుచార నాచేతం జచ్చిన పరి నెల్లను జయించిన 

వాడవగుటకు నిమితృమా[త్రమ్ము గమ్ము అ * లెమ్ము రాజ్యము . 

7 ము.’ (భీమ్మ- (పథమ- 215) 

అయినచో (శీకృష్ణుశు సంధిచేయుటకు ఏల (ప్రయత్నించెను | 
అనుపశన్న ఉదయించును. ఏ కార్భమైనను ఫలించుటకు ఫురువ. 

ప్రయత్నము, దైవానుకూల్యము _ కలిసిరావలెను. అందుకొరశే 

(శీకృష్ణుడు ఇంత చేయవలసిన చ్చెను. కర్మాచరణము మహావురుషులకు 
చేయవలసిన అవసరము లేకపోయినను లోక సంహారము జేయ. దురని 

తాత్పర్యము. దినినలన మరొక (పయోజనము కడ సిద్ధించినది. 

మానవుడు చేసిన సుకృతము కాని దుష్కూతముకాని ఫలము పొండి 

తీరవలెను. దోషము చేసిన వ్యక్షికి ఆతడుబేసిన దోవము తెలియ 
చెప్పి ఆతని ఆత్మీయులచేత మందలించునట్లుచేసి అతని తప్పు సరిదిద్దు 
కొనుట కవకాశమాోాయవ లెను. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టు దుర్యోధనుడు 
వేసియుండినచో పిల్లలతో పాపలతో నకలలోకము చల్లగ నుండి 

యుండెడి ది. అట్లు చేయకపోన్రుట చేత నే దుర్యోధనుడు తానువేసిన తప్పు 

నకు (ప్రతిఫలము పొందినాడు. (శ్రీకృష్ణుడు ఈ మహ్మాోపయత్నములకు 
సూత్రధారుడై తాను చేయవలసినవంతయు చేసి భరము న్యాయము 

పాండవుల పతుముననే ఉన్నదని (ప్రజాభి పాయమును పాండవులవై 

(తిప్పుకొనుటకు తోడ్చడియున్నాడు. జగన్నాటకస్మూతథారి సమరము 
నకు వలసిన న్య సర్వశక్కు లను సర్య రాజ్యమండలమును, సమోాకొరించి సమర 

యజ్ఞముత్ పొండవులచే దుష్టులగు కౌరవులను బలిపశువులుగ సంహ 
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రింపజేసి తన దుపశితుణ కార్య[క్రమము 2రంతరాయముగ నిర్వ 
వు 

హం చెను, 

శ్రీకృష్ణుడు రాజనీతిలో నీతిని మేళవిం చెను, రాయబారులు, 

న్యాయన్నిథైతలు. వాదము పరిష్యూరించుటకు  వెడలినవుడు ఉభయ 

పతేములిచ్చు సత్కా-రములకు లొంగకపోవుటయే నత్సం|[పడాయము. 

రాయణారముకొరకు హసి,నావురమునకు వెళ్ళిన (శ్రీకృష్ణుడు దురో 

ధనుడు మహాసంరంభముతో తనకుగల |పాభనమంతేయు (పకటికృత 

మగునట్లు ఏర్పాటుచేసిన విందుభోజనము తిరన్కరించి మహాభక్తు 

డైన విదురుజొనగిన హృదయపూర్వక మైన ఆలిథ్యమును స్వేకరిం 

చెను. దుర్యోధనుడు తీనయింటికి (శ్రీకృష్ణుడు భోజనమునకు రాకపోను 

టకు గల కారణమును గ్రుచ్చి (ప్రశ్నించెను. (్రీకృష్ణుకు పగవారి 

యింట తిన్న అమృతమైనను _ విషమగుననియు అత్మీయులొసగిన 

స్మతము, వుప్పము, తోయము తన శెంతయో తృష్మికలిగించునని 

జెప్పెను, పాండవులు తనకు పాణసమానమైనవారెనియు ఆ పాండ 

నులకు శత్రువులు తనకును శత్రువులే యనియు ధర్మమునకు ధర్మికిగల 

సంబంధమును మనోహరముగ వివరించెను. 

*షగవారియింట6 గుడిచిన, 

_ నగుం దమ కనుమూన; వుమృుతమైనను దారుం 

టబగతురకు6 గుడువం బెట్టగ య 

దగ దొడళుల శెప్పు డెవ్విధము వాటిలునో.” 

“వను బగతుండను యంశుని” 

“అలుగుదు పాండవులకు, వా 

రలు నాకం బాణములు; ధరావల్లభ! యి 

ట్రలముగ దమ (ప్రాణములకు 

నలుగు జనులు పగతు రగుట యనుమానం బే 1% 
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“కారణంబు తేక కౌంతేయులకు ౫ బాల్య 

వమూదిగాలగం గడె యాచరింతు 

వుణ్యవరులు దోడబుట్టువు లార్యులు 

వైర మెత్తం దగునె వారితోడ !” 

(ఉద్యోగ _ తృతీయ - 224, 225, 226, 227) 
కౌరవుల అన్నము దుహైన్నము. యజమానిచేసిన పాపము 

అన్నమును ఆశయించుకొనియుండును. ధర్మమునకు శ తున్చలు పర 

మేశ్వరునకును శత్రువులే. ధర్మ సేతువును సిలువువా నే ధర్శశీలురు. 

యుకాహోరము యు _క్షవిహారము మానవుల ఇహలోక, పరలోకసౌఖ్య 

ములు నమకూర్చు సాధనములు. భగ వద్దితలో సాతి, సకం రాజస 

తావుస పదార్థ విభజనము చేయబడినది. ఆన్నమునకు దోషము 

ఆశ్రయమునుబట్టి యే వచ్చును. మళ్లెలు నీటిలోవేసినవో వాని పరి 

వముళము నీటికి సంకమించుచున్న ది. సీట్రిత్రో ఉల్లి వేసిన చో ఆ వాస 

నయే వచ్చుచున్నది. అనే ధర్భమునకు శత్రువులు పరమేశ్వరునకు 
న తువు'లేయని ధర్మమునకు అనురక్కులు పర మేశ్యరునకు అనుర కు 
లనియు ఇందు స్పష్టముగ సూచింపబడినది. (శ్రీకృముడు ధర్మ సేతువు 

భంజించిన దుష్టులను తాను సంహరించి పొండన్రలచేత సంహరింపచేసి 

తన అవతార పయోజనమును సాధించెను. ధర్మమర్థుము ఎరుంగుట 

కగుంగడు గపహానము, శా స్రుహోని, లోకలంఘనము కలుగకుండ 

ధర్య మెట్లు అవలంబింపవలయునో భారత ముసచేశించుచున్నది. నతి 

రాజనీతి పరస్పర విరుద్ధములు. _ (శ్రీకృన్ణుడు అవ తారపురుషుడగుటచే 
సతిని రాజసీతిలో మేళవించి సమన్వయము చేసెను. యుగ పవృత్తు 

లను బట్టి ధర్మాధర్జుముల స్వభావము వూరు చుండును, మహోద్య 

మము సాగించుటలో మహాత్ములకు లోకక్రళ్యాణమే పరమార్థము. 
ఉత్త మాశయము సాధించినవుడు ఒకొ_క్క-సౌారి లోక ష్థనాన్య 
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దృష్టీలో అన్యాయమా ! అను (భమ కలిగిం చునమ్టు మహాపురుషులు 

వ్యవహాగింతురు. అట్టి సందర్భములలో పవిత్రమైన ఆదర్శము సాగిం 

చుట కొరకు ధర్మము సంరవ్నీంచుటకొరకు ఆ క్లిప్లమైన పరిస్థితులలో 

ఒకింత అధరము అనుసరించినను అధర్న్శము కాదు, (కక్ళషుడు 

రాజసితిని, మహాసీయన్య క్రితే్భమును, సం భాహణమును, సర్వమును 

జగత్క-ల్యాణ కాంతులతో నిర్వహించెను. స్వార్థము మందునై నను 

చేదు. చకము తీప్పునేకాని ఫలము ఆ మహాప్టరువునకు అక్క-ర 

లేదు. ఫలభో క్షలు ధర్శకిలుకు. భారతకథారంభను నుండియు 

(శ్రీకృ ష్టుడు సూ(త్రభాశియె కథ నడిప ధర రాజును ధర్శసింహోసన 

మువై అధ్ధిష్టింపచేసెను. వ్య కి యొక్క- న్యా పారముయొక్క- (పథాన 

ధ్యేయమును పరిగణింపవలయును. ఆచరణములో పవిత్రత ఉన్నదా 

తేడా అని చూడరాదు. స్థూలదృష్పికి అధర్థుమున లె కసిపించినను 

సూత్ముదృష్టికి అది ధర్భమే _ అని సిద్ధాంతము. 

(పియఫుతుడై న అభిమన్యుని సేరణమునకు (పబలకారణనున 

సై ౦థవుని సంహారింతునని అస్టనుడు ఇ ఫకర(పతిజ్ఞ చేసెను. (శ్రీకృష్ణుని 

నేతృత్యమువలన నే అర్జునుడు తీర్ల పతిజ్ఞడయ్యెను. మానవాతీత శ క్తి 

సంపన్నుడగు జగన్నాధుడు మాయాలతిమిరము కల్సించెను. సైంధవుడు 

సూర్యా స్త్రమయమయినదని భ్రమించి ఈవలకు వచ్చెను (శ్రీకృష్ణా 

"దేశము పురస్క-రించుకొని అర్జునుడు మై ంధవుని వ స్తకమును ఖండిం 

చెను, (శ్రీకృష్ణుడు పాండవులను కంటికరప్పవలె కాపా జను, (బహ్మ 

జ్ఞా నియగు ధర్మజుడు (శ్రీకృష్ణుని కరుణను (పస్సుతించి కృతేజ్ఞ్య తాంజలీ 

బద్దుడయ్యను. శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు (పత్యు త్తర మిచ్చెను. 

“నీదు కోహువేగంబున దు 
"ర్షనుడా జయద్రథుడు . 

+ నెవ్వరి కెట్లు నేయ చెల్ల డె యనినన్ ” 

(ద్రోణ - పంచమ _ 191) 



భారకోద్యానము 118 

“ధర్మోతర్చామ్షుండవగు నీకు నరిష్టం 

చాచరించిన వారికి జెడకుండవచ్చు నే” 

(|దోణ = “పంచవు = 22) 

ధర్భమహా_త్త(ము చాలదోడ్లది. “ధర్మో రశుతి రహీతఃణి 

ధర్మమును రశ్నీంచుటకొర కే త్రకృవుకు మా యాతిమిరమును కల్పిం 

చెను. 

నసకాసలపర్నములోని _ కథ (శ్రీకృష్ణుని జీవితపరమార్థమును 

వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నది. (శ్రీకృష్ణుని జీవిత చర్యలు, అత నియొక్క- 

రాజనితి మొదలైన కార్యములన్నిటికి (సధానపరమార్ధ ము దుష్ట్రశికుణ, 

వష్టరత్షణ, ధర్మసంగ్థాపభములు. యాదవుడు బలరామశమ్లుల అండ 

చమూాచుకొని, పిశ్చుంఖల (పవ ర్హనముతొ మదోన్గ త్తులె అపినితిపరు లై 

ధర్శనాశేను కావించుటకు పాల్పడి. యాదవులు కణ్యాడిమవార్దులను 

అవమానించిక. వనితలు లజ్ఞవిడిచి ఇ్రచ్చవచ్చినరీతి ఉన్నార్లమున 

నంచరించిరి, 

“యమాదవనినహంబు (బాళ్ళూణ ప్రతేతికి బాధ సేయు 

“ధ్యతులకవమాన మొనరించు దిరుగు లజ్జవిడిచి, యభిలాపముల 

నంట విభులపంప్రుసేయక ఉన్నార్లములలో తమచి త్తీమునకు 

వచ్చినట్లు [పవ_ర్తించుచున్నారు.” 

గాంధారీ యాదవులెల్లరు తెగవులాడుకోొని మరణింశురన్న శొప 

కాలము, యాదవులు కణాదిమహార్దులను అవవూసించుట అన్నియు 

కలసివచ్చినవి. తత్కా-రణముగ_ పాపనిరూ శ్రలనమునకు (శ్రీశృష్దుడు 

దోహదము చేసినాడు. సాత్యకి, (ప్రద్యుమ్నుడు మొదలైన యా్లావవు 

లెల్లరు మదిరను సేవించిరి. కల్లుయొక్క కై వుళో ఒకరినొకరు నిందిం 

చుకొనుచు తుంగలతో మోదుకొని మరణించిరి. ఇచట్ల ఒకప్రశ్న ఉద 
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యించును. ఘటనాఘటన సమర్ట్రడగు (శ్రీకృష్ణుడు కంస సంహారము 

చేసినవాడు, మృతుడై న పరీశ్మీత్తును పునక్టీవింప చేసినవాడు, తనకుసంబి 

ధించిన యాదవులు నశించుచుండగా ఏల ఉచేవీంచెను! 

కణ్యాదిమహార్టులు యాదవతుయము కలుగునట్లిచ్చిన శాపము 

విని నియతికి అన్యధాత్వము చేయుటకిష్టము లేక పాపము వేసినవారు తేన 

వానరై నను నికీ ంపబడవలసినచే ఆని శాలవేదియగుట నే (శ్రికృమ్ణుడు 

క్రచేనీంచెను. ఆ సమవ రికీ పాపము వేసినవారు తనవారై నను గరం 

పదగినవానే. ఆ మహామహి తాత్నునకు అధగ శ చ్వేహమేకాని వ్యక్తి 

"ద్యేహము "లేదు. నై ద్యుడు దుష్రాంగమునుఖండిం చి ఛరీరమును
 కాపాడు 

విధమున సంఘములోని జఅధ్గర్భపరులను, ధర్మ చ్వెషులను ధర్మధ ంస 

కలను నిప్పతుపాతిముగ సంహరి?చును, సంహారింపశేయును అట్లు 

శానియెడల సత్య ధర్మములయె శ ప్రజలకు భక్షిపపత్తులు కలుగవు, 

“వలసిన నెట్టికార్యమును వావిరి నెట్టుగ ఎనైనలజేయగా 

వలి మృతుం బనీకీతుచి వత్పలతన్ బ్రదికించె సౌరి ము 

క్ర_లమున యాదవుల్ వెనగగా గని మాన డుపేతు సేసె స్ 

పాలియు టవశ్యభావ్య మని బుద్ది గలంచుట గాన 

నయ్యెడున్ ౫” 

(మౌసల - 112) 

మహాభారతయుద్దమందు (శ్రీకృష్ణునికి ఎట్టిస్వార్ధము లేదు. ధర 

జయము అతని పరమార్థము. ధర్మాత్శుడగు ధర్మరాజు భూమికి 

(పభువుకావలెనని (శ్రీకృష్ణుడు నిశ్చయించెను. దీనికొరేశే (శ్రీకృష్ణుడు 

తన జీవితసర్వన్యమునాు సమ9్చిం చెను. దుర్భ్భత్కికలిగిన దుర్యోధనా 

దులు జయించినయెడల ధర్మమునకు హోనికలుగును, లోకమునకు 

సంటోభము సంభవించును, తత్కా-రణముచే అట్టి దుర్మాష్లలెన దుష్ట 
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చతుష్టయమును దుష్టసర్పృములనువ లె ఏవిధముగానై. నను మట్టు 

పెట్టించుట అవశ్యము చేసి వ్రీవలయును. ఇది (శీ శ్రీకృష్ణావతార ప్రయా 

జనము. అందుచే మహాభారతయు ద్దములో శౌరన్టలం దుర ర్పబస్థానము. 

లను తెలిపి కౌరవనాశనముకో మార్లము సుగవుము చేసెను. ఇవి 

అన్నియు లొకికదృష్టికి అధర్శమునలె గోచరించును... (శ్ర'కృష్ణ్ణుడు 

ధర్ముసంర తుణము చేయుటకొరకు, జగత్క్లల్యాణము కలిగించుటకొరకు 

సజ్జనులను రశ్నీంచుంకొరకు ఒకింత అధ్ధగ ఎముచేసినను అది ధర్మమే లు 

అని సిద్ధాంతము. నీక కుడు జఆనుపడించిన అపద్గగ్భమును అపవాద 

నీవో చరి ర్పెతేము.' ఈ సుదర్భయుక గుప”జేవులు ఆచా? "టై ఖండ 

వల్లి లకీ రంజననుగారు ప్రక మ్షుస (పవ రృ నము ధర్మమా a 

అధర్మమా 1 అని [ఫశ్నించువారికి చక్క-ని సమాధానము చెప్పినారు, 

“వముహోాను ఛావుడగు (శ్రీకృనుని చర్యల థ ర్మాధర్హుముల 

విమర్శిం చుట 

ఏరులకు వంకలు తీర్పయత్నించుట వంటిది”) 

(దోణపర్య పీఠిక 

ఆనందవర్లనులు భారతములో శాంతమే అంగిరసమనియు, చతు 

ర్విధ పురు మార్గ ములలో మోాతుపురుపార్గమును (పతిపాదించుటయే 

వ్యాసుని వ్రభానభ్యేయమని సమన్యయించిరి. యాదవుల అవసానము, 

విరసముగను, తుచ్చముగను వర్ణించి, పాండవుల  మహ్మో(ప్రస్థానపద 

వినాశము వర్ణించుటళో సహృదయులకు వై మనస్యము కలిగించుటకు 

అనువుగా వ్యాసమహర్షి కథను ములదుకొ నెను. అటి ట్రి (శ్రీకృష్ణ వృవాండ 

వులశే ఇట్టగతి కలిగినచో మానవమా। తులగురించి. ఇెప్పవలెనా ! : 

అను విషయము (గంఛావసానమున ధసించునట్లు చేసియున్నాడు" 

మహాభారతమందు పాండవాది చరితమే క్రర్తింపబడినను పరమేశ్వరు 

16 
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డైన (శ్రీకృమ్దునియందు భావిత చేతస్కు-లుకండు అనియు, నిస్పాగ 
మైన విభాతులయందు అనుర క్రులు కాకూడదను విషయము కావ్యము 

గనుక్ వ్యంబకశ క్రిత (పకటిం చెను. 

(శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడే కాని మానవమాతుిడు కాడు. 

శ్రీ)కృష్ణుడాచరిం చినపూతనాదిసంహరము కురుపాండవ నం(గ్రామ సాహో 

య్యము వేద్యపతిపాదితేములే. (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పరిపూర్ణ స్వరూప 

జ్ఞానమును లోకులకు కలుగ చేసి తమ్మూాలమున లోకులను ఉద్దరించుట 

కొరకే వ్యానభగవానుకు మహాభారతరచనము చేసెను... (శ్రీశృషప్ప 

పర్యబహ్యళ _త్త్వము భారతకథ ఆద్యంతములందు మణిసోరములో 

సూూతమువలె వ్యాపించియున్నది. 

3 ద ర్మ రాజు 

వ్యాసమహర్షి 'భారతామ్నాయములో వినుత పరాకముడు, 

అనుపమ వివేకవంతుడు, సత్య|వ్రతుడు, యశోధనుక్షు, కృతేజ్ఞుడు, ఉత్త 

ముడు, ధర్శపరుడు, శరణాగత రక్షకుడు ఆగు ధర్మజుని ధీరోదాత్త 

నాయకునిగా చితించెను. ఇందు మహాపరమార్థమున్నది. (శ్రీరామ 
చంద్రుడు “విగ్రహవాన్ ధర్మఃణి అన్నుపసిద్ధి వడసెను. అశ్షు ధర్మము 

మూర్తీభవించిన మహోదా_్తమాంర్తి ధర్భజుకు. కుంతీ చేవియందు 
ధర్మరాజు జన్మించినపుడు శత శృంగమున సంశ్సిత| వతులగు వి పవరులు 

జాతకర్మ వేసిక. అపుడు ఆకాశవాణి ఇట్లుపలికినది : 

“కుకుకుల విభుడగు ధర్మ 

స్థిరనుతి యగు సీత డనుచు ధృతి జేసి యుధి 

ఫ్రిరుడను నామవముము దాను 

చ్చరించె నాకాశవాణి జనవినుకముగన్ ” 

(ఆది _ పంచమ - 97) 



భొరకోద్యానము 188 

రాజసూయయాగ యాగదీత్నీతుడగు ధర్మరాజు (బహ్మ తేజ 

ముతో రాజ తేజమ్ముతో నవ్బహు భూషణా రత్న రాజి తేజమ్ముతోో, 

“మూ రమైన ధర్మమును బోలె”  (పకానించెనని వర్షి ౦పట డెను 

(శ్రీకృమ్లుడు ధర్మరాజును ధర్భవృశుమని (పశ ంసిం చెను. ధర్మమునకు 

ధర్మరాజునకు అవినా భావసంబంధ మున్నది. జగ డారాధ్యుడై న 

(శ్రీకృమ్ణుకుకూడ ధర్మజునకు నమస్కరించెను. ధర్హుమహ _త్త్యేము 

అట్టిది. 

భారతే (పధానపరమార్థము ధర్మవిజయము. ధర్మమునం డే 

జగత్తునకు (పఠతిష్టకలదు, ధర్శిష్టుచే (పజలు సమోపింతురు. ఆశగాధిం 

తురు. ధర్మముచేతనే పాపము తొలగును. వేయేల! జగత్తు ధర్శము 
నందే (పతిష్టితమై యున్నది. _శ్వేయోరూపమగు ధర్మము పరమేశ్వ 

రుడు సృజించెను. బలహీ నుడుకూడ ధర్శముచే బలవంతు డగును, 

(పజలను లెస్సగా నిలువబెట్టునది కాన ధర్జమయ్యెను. లోక్ష 

మునకు సాహాయ్యము కావించునది ధర్మ మేకాని మాతా, పితృ, దార. 

సృక్రాదు లెంతమా(త్రము కారు. ధర్ణము భారతీయజీవితమునకు అధార 

శ స్తంభము, 

ధర్న మర్యజ్ఞడు ధర రాజు: ఈ మహానుభానునకు ధర రాజు 

అజాతశ(త్రుడు, యుధిప్ట్రుడు అను నామములు కలను. ఇవి అన్నియు 

అతనిపట్ల అన్వర్థములు, 

జీవితసమరములో నెన్ని క్షి స్ట్రపరిస్థితు లెదు నైనను, ధర్మము 
వీసమంతమైన ఏడక ధర్భస్థిరమరియై 'మెలగుట ఈతనికి వెన్నతో 
"పెట్టిన విద్య. మానవులు చతుర్విధ ఫపురుషార్ధములలో -నొకదానితో 
నొకటి సంఘర్ష ఇ కలుగకుండ సాధించు ఉపాయము ధర్మరాజు జీవిత 

శ ఛర్మిత అనుశీలనము చేసిన అవగతమగును. ఈ ఆశయముతో భారత 
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మును ధర్మజ జనాయకముగ వ్యాసమహర్షి జనద్దిత కాంయతో (పసాదిం 

చెను. 

లోకములో ౫ నం లస్యములనుగూర్చ్చి ఉప 'బేశించువారు పరత 

తముగనున్నా రు. వభ! వేళాయాం, స్వే వ్యాస సరాశ శా 

చిక్కు అవక వచ్చును. జీవిత ములో నెన్నికష్టములు వచ్చిన 

శ|తుసంహోరము చేయగల కి కలిగియు, ధర్మపథమును అసిధథారా 

(వతముగ అనుసరించువానే మహాత్సులు, జగదా రాధ్యులు. అటి 

మహాసీయుల చరి[త్రయేి మానవాళికి శిరా థధార్యము. ధర్జుజుని క్షమా 

గుణము చాలదొడ్లది. మహాపతివ్రత, అయోనిజ, అగు (చాపదీచేవిని 

రజస్వలను, వీకనస్రును, గుర్తు న బ్రద్దజనులు సమావిష్షులై. న సభలోనికి 

తీసికొనివచ్చి ఛ_ర్తలకమతములో దుష్టచతుష్టయము నీచాతి సీచముగ 
పరాభవించిం. క్రన్తాదులు, పాండవులను అత్యంతీసీచముగ నిండించిరి. 
బ్రంతకం"కు ఏిషమాతివిహమమైన (ప్రాణనంకటము మానవునకు 

ఏమున్నది? అ త్తరి కనుసన్న చే భీమసింహము, కౌరవ క రియూధము 

నకే)మముగ సంహరించును అయ్యును ధర్మరాజు తనవతిమగు 

శునును వమా(త్రము కోత లేదు. ధర్భజుని ధర్శనిష్థ, తమాగుణము 
సామాన్యమాననుల కర్టముకావు. అలనాడు నీలగళుడు హాలావాల . 

+ 

మును లోకరక్షణార్థమై మి)ంగినట్టు, ధర్మరాజు ఉభయ వంశ శ్రేయస్సు 
వొజకు పరాభవ హోలావాలము వ్రంగెను, 

స _పవ్యసనములలొ ద్యూతము సర్వానర్థ ప్రదము. గుణశత ర 

మబ్యుడు, వృద్ధి ' పసేవి, ధర్శమర్శజ్ఞాడు అగు ధర్మ రాజును ద్యూతవ్యసన 

మునకు పాల్న డెను. తతృృలముగ పియపత్ని కి, ? తేమ్ములకో తీరనికష్టములు 

తెచ్చి పెళ్హైను. దాసి కారణముగ నే సక లజనతేయకరమగు సంగా్రామము ” 

సంభవించినది, ధగ్నజుని జూదము ఎంతనష్టమునకు అవమానములకు 

దారితీసినదో వర్షనాతీళము. నానన్రలు పీలై నంతవరకు ద్యూతాడి 
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వ్యననములకు దూరమా గ. నుండవలెనని సూచితము. విధి ప్రాబల్యము 

మానవువి ఎట్లు కీలుబొమ్మగా చేయునో వివఠకింపబడిన దె. ధర్మజముఖ 

మున దుష్టద్య్యూతీమునలన కలుగు అనర్థములు తెలుపబడినవి. 

“కుత్త సీడి క్రమంబులుగావుసూ వె 

నిక్భతియును జూదనును ధర్మనిత్యూ'లై న శైవ 
వారికీ రెండు వర్ణ ంపవలయు నెందు, 

బాపవృ_త్తేంబు జూదంబు పార్టి వులు” 

“కుటిల మారులయిన కుల్ప్చితకితవుల, 
౧ 

తో డగడగి జూదమాడజనను 

దానచెసి యర్లధర్ణ వివస్టితు, 

లగుదు "రెట్టివారు జగములోని” 

(సభా - ద్వితీయ = 166 - 167) 

ధర్మములలో పరమధర్శము శరణాగత రతుము. అది ఉత్తమా 

రాజన్యలతు ణము. పుట్టిననాట్నుండి తనకు, అనుంగు తమ్ములకు, భార్యకి 

నిత్యము అపకారము చేయుటయే భ్యేయమైన వాడును, ధార్త రాహ్రై్ర 

(గజుడును, తనచేత చిక్కి-నను అపకారముచేయక  బంధవిము కని చేసి 

వుహోపశారము చేసినవిధము పరమాశ్చర్యకరము. ఇది అతని అజాత 

శ్యత్రుడను ఢీరునకు ఎంతయు తగియున్నది. 

“నరణం బని నచ్చిన థీ 

క్రరశ తుని నయిన బీతి గావగ వలయుం; 

గరుణాపరుల తేజం గిది; 

యిరవుగ సరిగావు దీని “శేధర్మంబుల్ 3 

(అరణ్య = పంచమ = ఉల 
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ఉపకారము చేసినవారికి (ప్రత్యూపకృతి చేయుట మానవత్వము, 

అపకారికి మహోపకారము చేయుట దైకీవీగుణము. శ్యతువునకుకూడ 

ఉపకారముచేయుట ధర్మ రాజుని కే చెల్లినది, 

ధర్మజుని (శతృ వాత్సల్యము; సర్వ్యజనా రాధ్య మైయున్న ది. 

అన్నదమ్ముల అనుబంధము ధర్మానుగుణమై లోక శేయాదాయకమై 

పరగినది. ఆ కలయిక యున్నచో ఎంతటి దుర్గ భమైన కార్య మైనను 

అ పయత్న ముగా సాధింపవచ్చునని ఎరూపింపబడినది. 

ధర్మరాజు సిరంతరము శీలవృద్దులు జ్ఞానసము[ద్రులై న మహర్డు 

లను, వ్యాసమహర్షి ని, యోగీశ్వ శేశ్వరుడై న (శ్రీకృష్ణపరమాత్మును 

-సీవించి జ్ఞ్ఞానామృతమును (గోలినాడు. అరణ్యపర్యములో ధర్మ రాజు 

శుుళభూప, [శేవణ, గంహణ, ఛారణాది సాధకలతణములను పొంది 

"మలగను, ఆ మహాభాగుడు ధర్మనిష్షుడై వుణ్యక ర్భలు, సుణ్యకథా(శ 

వణము, పుణ్య తీర్థయాత్రలు చేసి సర్వ దుఃఖ _ విము కుడయ్యెను, 

కర్మము జ్ఞానము రెండును చిత్తశుద్ధికి సోవానములు. అగ్నిహోత్రము 

చేయు (పతి గృహస్వామి జ్ఞున, కర్మ రూపములు వహించినవాడును 

కర్ణ, (బహగస్వరూవుడును, స్వర్గాపవగ్గ [పదాతయు అగు యశ్ఞైళ్య 

రునకు శమస్క-రించుట ఆచారము. కర్ణుజ్ఞానముల రెంటిని ధర్మరాజు 

సమముగ అనుష్టీంచెను. మానవుడు దుఃఖములో మునిగినపుడు నికీ 

ర్యుజై, ని చ్వేదముత్ పరివేదనమువేయుట క _రృవ్యము కాదనియు, 

ఉ త్తమజన శుశూప్క ఉత్తమవిషయ [శ్రవణను, తద్[గహణము చేసి 

ఆచరించినచో తాషత్రయము నశించి, ధర్శరాజువలె సశరీరముగ స్వర్త 

(పాపి పొందవచ్చునని సూచింపబడినది. (శవణమ్య్ము మననము, నిధి 

భఛ్యాన మున్నగునవి సాధకునకు అత్యావశ్యకములు, ధర్మజ (ప్రశ్నల 

ముఖమున మానవులకు కలుగు సంచేహములు, వర్ణాశ్రమ ధర ములు, 
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త్రీర్ణయా|త్రల [ప్రయోజనములు సమస్తము తెలిపియున్నారు. ఆ చర్చల 

న్నియు విజ్ఞాన దాయక ము లై ఆ భయలోక సౌఖ్యసంధాయక ము లై 

భారతమునకు ఆఅమ్నాయత్వమును సిద్ధింప చేయుచున్నవి. 

భారతము గాజనీకి రత్నాకరము. ఈ|గంభములో నధికభాగము 

రాజన్యూల చరి తయగుటచే రాజనీతి అనేకపాతి)లముఖమున (సబోధింస 

బడినది. శకుని, కణికుడు, సంజయుకు, ధృత రాష్ర)డు "మొదలై నవారు 

రాజనీతి నుపచేశించిరి. (్తీక్ళన్లుడు, విదురుడు ధర్మరాజు మొదవైన 
వారు (ప్రదర్శించిన రాజసీతి సరోో త్తమమై, నర్వజన సౌఖ్యసంధాయక మై 

సర్వరాజర్షి సేవిత'మె అల రారుమున్నది. భారతములోని రాజనీతి 

“తెలువు శ్లోకములు కౌటిల్యుని అర శాస్ర్రుములోకూడ కనిపించు 

చున్నవి. 

శ్రీకృష్ణునితో రాజసీతివిషయములో ధర్మజుడు సమానుడని 
చెప్పవచ్చును. ఉత్తమ రాజసీతికి [పధానలతణము లోకారాధనము. 

రాజు అనగా రంజింపశేయువాగు, (పజల కన్నీళ్ళుతుడిచి ఆనందము 

కలిగించువాడు. అట్టి రాజునకు సంబంధించినది రాజనీతి, శీవలము 

స్వార్గ మునకు అధికారదుర్విని యోగమునకు ఉపయోగించు నీతి కూట 

రాజనీతి, ధర్మజుని రాజసీతి సరోోత్స మమైనడి, అది పాలకునకు, . పాలి 

తులకు మేలుగూర్చిన దై యున్నది. ఉత్మమ రాజన్యుడు స్వసుఖ నిర ఖిలా 

పి.యై, వృతమువలె శిరోభారముచే ఎండ వానలకోర్చి, తన్ను అశ 

యించిన సకలజీవ్రలకు, నీడను, వుప్పు ఫలములొనగి కాపాడవలెను. 

తల్లిదం[డ్రులు (పజలకు కివలము జన్మ హేతువులు, (పజలకు తండి 

రాజే. ఈ సంప్రదాయము (శ్రీరామచందునినుండి అనుస్యూతముగ 
(పవహించుచున్నది. ధర్మజ, భీమార్జున, నకుల సపహాబేవులు అరణ్యా 

జ్ఞాతవాసములలో అనేకకష్టనష్టములకు, అవమానములకో గురెయయ్యును 

పతీకారము చేయుటమాసి శాంతమును కోల్లోక కౌరవులతో 
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నంధిచేసికొనుటకు చివరకు పంచ।గామ సంధికై నను ఒడంబడుటలో 

యుద్ధమును నివారించి సకల జన జేయనును కోరుట న్పష్ట వాగును. 

యుద్దేము చరమోపాయము. ధన్య రాజు కౌరవులతో యుద్ధము. జరిగి 

నవో సంభవించు అనర్జములన్ని యు ముందుగా ఊహించి దానిని 

నివారించుటకు ఎంతయో (పయత్నీంచెను. ఇది ఆతని ౪ ంతి కాముకత్వ 

మును సూచించుచున్నది. ఆయా సంద ర్భృ ములలో ధర్మ రాజు మి(తే 

హ్త సత్వ వాక్య పరిపాలకు డై సంభాపించినను ఘట్టములు ఉదాత్త 

రాజనీతికి రమణీయ మణిదర్సణములు. 

పాండవుల నపహసించుటకై క వచ్చిన దుష్ట్రబుద్ధయైన దుర్యో 

ధనుజే నామాత్య, భార్యా బంధు మి్శమ్మాడె గంధర్యుల వ బంధింప 

బడెను దుర్యోధనునిభటులువచ్చి,సోదరునిర తి,0పుమని పేరమవుణ్యుడు, 

నరణాగతరక్షుకుడు నయిన ధర్మజుని ప్రార్థించిరి. శ్ర(త్రునకు తగినకా స్తీ 

జరిగినదని భీముడు సంతసించెను. యుధిప్టిరుడు తమ్ములను కార్యోన్ను 

ఖులుగా చేయుటకు, దు్యోధ నబంధవిమో దనము చేయుటకు ఇట్లు 

(పబోధించెను. 

“ఏకాన్వయజ్ఞాతులై నవారికి నర్గసిమిత ౦బయిన ఖేదం బొకొ,_ 

క్క_మాటు వ ర్లు; సంశనచేసి సహజ స్నేహంబు దప్ప నేరదు; జ్ఞాతి 

జనంబులు దమలో నెట్టివ్నారైన నొష్వుం గాని యన్యులవలనం బరిభ 

వంబు దొడరినప్పుడు చా రొండారుల చ్రేకౌన కుఖక్సి లోక నింద్యంబు; 

దుర్యోధనుడు దుర్వినీతుండై. నగు నభార్యుం డయి పరుల చేతం 

బట్టువడియె; ' దీని నుపేవీంచిన మనకుం గులహోని యగు; నిదియు 

నుం గాక శరణాగతరశకుణంబు గాజమ్మాతంబుగు వాసి కెల్లధర్భాంబు; 

నీయట్టి చాభుబలనంపన్ను నకు నిట్లి సుకర్శ?౧బు క్ర _రృవ్యంబని 

చేటు “థెప్ప నేల? లెమ్ము సీ సీన్రను సీతమ్ములు నిమ్మల  రథంబు లెక్క 

సర్యాయుధసన్నద్గులొ చని సుయోధను చెజు డలుగుంి” డనిన, 

(అరణ్య - పంచమ - 409వ) 
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అమ్న్మాాటలువిన్న భీమన్న. మండిపడి దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పటి 

రముల జూవీతపఠించి మనము చేయవలసిన 
నుండి తమకుచేసిన అపకా 

ఇన్ని అపకారములు చేసినను 
న తు భంజనము గంధర్వులే చేసిరి. 

దయ కలిగియుండుట మనకుకార్యహోని కాడే ? అనిసూటిగా ధ 

(పశ్నిం చెను. గడుసువాడై న ధర్మ రాజు సాంతగన పూర్వక ముగా 

న(తునుకూడ శరణువేడినచో రఖీంచుట రాజుయొక్క (పథానధర్భ్శ 

మనియు దీని శేధర ము సరికాదని ఇట్లుచెప్పెను: 

“ధృ తరాష్ట్రసూనుండు భవదీయ బల శే ర్యంబుల "ీర్రి శ్ర 

చెబుంగుం గావున దన్ను నవశ్యంబును ఏడిపింతురని మన'దెన బద్ధాశుం 

ఊఉ యాం౦డు నిది మనకు బుణ్యంబును గీ [ఏ యుం జేకొను సమ 

కూ. 

అాశానీ 

చేన యరుగుదు; 
నిప్పుడు 

ర జాని 

యంబు; పిన్నింతే సిర్బుంధింప వలవ, 

యజ్జె దీకీతుండు నైయున్నవాడ గావున నాకుం జన రాదు; మోరు వేగ 

చని గంధర్వులు (పియపూర్వకంబుగా ననునయించి, సుయోధను విడి 

పించున ది” 

(అరణ్య _ పంచమ - 414 వృ 

ఈ సన్ని చేశము పరికీలించిన-నో 
ధర్మజుని ఉదాత్త ధర్మదృష్ణి 

సీతిచణతు పశేంగితళ్ఞతే, కార్యసాధనాకౌశలము, 
విశేపించి గరువంపు 

పబుకుబడి రాజనీతి వై శారద్యము స్వయం వ 

ధనుని బంధ(పా ప్పిని జనసామాన్యదృష్టితో
 5 ఢథీముడు 

చాగుగా జరిగినదనియు సంతసిం చెను, 

సమయముకాద 

స క్కముగుచున్నవి. దుర్
వో 

శత్రువునకు శౌగస్తే 

ది పరుహవాక్యములకు 

సహాజ స్నే వాములకుకల భేదము తెలిపి 

క్షత్రియ పర మధర్శమని హచ్చరించెను. 

(పశంసించిః 

అ త్తరి ధర్మ రాజు జ 

నియు, జ్ఞాతివై రమునకు, 

శరణాగతరతణమే ఉత్తమ 

అతడు, సాంత్వనపూర్వకముగ నీముని ఉ త్తేమళూరతేను 

17 
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సామదాన, చేద దండో పాయములను (పయోాగించి వెద్దతేమ్ముని ధర్మ 

నిర్వహణ ద్యు క్రునిగ చేసెను. ధర్జురాజు తనకాలమునాటి ఉత్తమ 

రాజనీతి కోవిదుల కెంతమా(తమును తీసివోని వాడు. దుకోధనునివః:న 

ఇంకను తమకీ ర్తి లోకమున వ్యాపింపవలసి యున్నది. గంధర్వులిప్పించిన 
రాజ్యమును ధాచ్టకులస్వి సత్వేసంధులని నరణాగతరశుకులనసి, దేవతల 

నైన జయింపగల యోద్దలని శేరుపాందిన పాండన్ర'లె న తేమకు [గహీం 

చుట సమయమునకు 'పెద్దదెబ్బ. అన్నింటిని మించినది గంధర్వులు 

దుర్యోధనుని కాంతేలను పట్టుకొనిపోయిరి. కావున కులవోని, దుర్యో 

ధనుసనిభటులు తమరాజును వడివింపుడసని అభ్యర్థి ంచిరి గాని మోరు 

వచ్చి "రాజ్యమును స్వీకరింవుడని కోర లేదు. ఆపని తామొనర్చిన (పజా 

వ్యతి ₹కత (పాప్కించును. ఇది భీమ్మ (దోణ విదురాదులు మెచ్చనిపని. 
ఇంతయోచించి  సీతికుశలుడై న ధర జాడు దురోధనశ।|తువులు వుజి 

యొక సమయమునకు నిలుపుకొనుటకు నిశ్చయించి బంధమోవ్షితుని 

కావింప సోదగుల న౦ంవీనాడు, నర్భృజుడు దుర్యోధనునకు బంధ మోత్షణ 

మొనర్చి ఇట్లు బుద్ధులు చెప్పినాడు : 

“ఎన్నడు నిట్టి సాహసము లింక నొనర్చకు మయ్య; దుర్దనుం 

డన్నున నాహస్మకియలయందు గడంగి నశించు గావునం 

గన్నన తమ్ములన్ దొరల కొని యిమ్ములబొమ్ము ప్౨క్రిన్, 

సన్నుతి! దీని కొండొక విషాదము బొందకుమో మనంబునన్ 

(అరణ్య - పంచమ ౬ 434) 

“నాయనా, ఎన్నడును ఇట్టిసాహసములు చేయవలదు. దుర్గ 

నుడు దుస్పాహసములయందు కడంగి నశించును, సన్నుత. దీనికి విపూ 

దము పొందకుము. తమ్ములతో మెల్లగ ఏటికిపొమ్ము. 

ఇవి మాటలా 1 కావు ఈశులు. ధకజుడు మెత్తని ఫులివలె 

వ్యంగ్య గర్భితేముగ మాటలా డెను. ఇంతగడుసుగా మాబాశుట 
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ధర్శజునకుతప్ప ఎవ్వరికి శక్షుమగును ! పీఏతిగపల్కు-టలో ఎంత పేశ 

లుడో, మెత్తని చివాట్లు పెట్టుటలో అంత మేటి. ఘోషయాత్ర. నిజ 

ముగ ధర్శజుని క్రీ ర సో పయ్యాతగ పరిణమించుటకు ధర్శజుని రాజ 

సత్ర థారంధర్య మే కారణము, 

ధృత రాష్ట్ర్రని పనుపున సంజయుడు ఉపస్తావ్యములోనున్న 

పాండనృులకడకు రాయ 'బారముకొఅకు వచ్చి రాజ్యభాగము కెరన్ర 

బీయరనియు, యుద్దము చెసి సంపాదించిన నెతుటికూడుకంటి మా నడ 

వడికి భితమూన్న మే 'షేలని తన వాక్చాతుర్యము నంతయు నుపయో 

గించి పల్కెను, అతని మాటలన్నియు విని, ధర్భరాజు అంతకం"కు 

గడుసు సమాధానము చెప్పెను. 

“ఆ రాజు మాదెసం గల 

కారుణ్యమక తమునను సుఖంబున సిబ్లు 

న్నారము; నిను బు త్తెంచిన 

గారవమున నాదువుది వికాసము బొంబెన్ ఎ 

(ఉద్యోగ - [పథమ - 276) 

ఆ రాజు మాయందుచమాఫు దయవలన నిట్లున్నారము. ఈ 

వాక్యములో అనేకార్థము లీమిడియున్న వి. ఆ రాజునకు మాయందు 

దయ యుండబట్టి ఇట్లున్నాము, సుఖంబున ఉన్నారమని శాని 

"లేడా ఇట్టున్నారమని కాని అనుట సామాన్యముగా నుండును. 

అట్లుకాక సుఖంబున నిట్లున్నారము అనుట చేత ఇన్ని ఇడువులు పడు 

చున్నారమని ఆతని అభిప్రాయము. అతిని దయవలననే రాజ్య భ్రష్టు 

లమై, అవమానములపాలై , చెట్టుకు వుట్ట కొక్క-రమై, నానాయాతన 

ననుభవించుచు, జీపించియీ యున్నారము అని భావము. పిమ్మట 
మేమర్థి ఒసంగినట్టి వృత్తులు చెల్లుచున్న వా ! యుద్ధసమయములయందు 

భీమార్దనులను స్నృరించుచున్నారా ? కౌరవులు ఆటోపమున ఘోష, 
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యా(తకు వచ్చినసంగతి వురచినారా ? యుద్ధమునుగూర్చి మ మ్మేల 

భయ వెట్టుచున్నా వు +? నా పలుకులలో నెయ్యుములేప్ప నొండొక టి 

స్ ఇవి సోశెనా! 

యుద్ధము లేకుండ అర్థము సిద్దించునేని వలదని యుద్దమునకు 

పూను వెట్ట్వా డుండునా * ధర్మానుగతేములగు జనారాధ్యము 

అయిన పనులుచేయు భీమా ర్జను లే దుష్క-ర్భ్యము రోయని వారలా! 

ధృత రాష్ట్రుడు ఆనాడు వక్రుడై సీతిపభము విడిచి, ఈనాడు మమ్ము 

చక్కని తెరున్రనపూని నడవుడనుచు బుద్ధులు చెప్పుచున్నాడు. ఎదుటి 

వారిని తమవ అఆ ఛౌవించి గౌరవించిన సంధి పొసగును. కాని మాకు 

గుడుమిండు మోరిది [నకగాగొనుండు అనగా ఎట్లు చక్క-బడును? 

'సంపదలేని మమ్ము రావించి పూజించుటకు ధృతరాష్ట్రుడు అంత 

“బేలయా 1 విదురాదుల హితోసచేశము స్నలేదు. అతని చర్మితము 

మోకును మాకును ఏంతయా ?! శకుని, క రుడు, దుర్యోధ నాదుల 

చేతిలో ధృతరాష్ట్రుడు కీలుబొమ్మ. భీష్ముడు, కృపుడు, అశ్వన్థైమ 

కర్ణుడు మున్ను యుద్దము సంగలి ఎరుగరా * ఆశాపాశేముచే చుట్టు 

కొని ఎదిరిబలము చెటీంగియు చావేడి మార్కొందురా 1 తమ్ము కపి 

ధ్వజ (పభలు అందీభూతుణం చేయవే ? ముందు మమ్ము పొగడి" పద 

పడె యుద్ధములో కౌరవులను గెల్యనరెటి యవ మాటను నేనెంత 

నూ[తము అంగీకరింప లేను. సంజయా, పత్షపాతవృత్నో విడువుము.” 

ధర్మజుని కోపము ఇట మనోహారముగ వ్య కృ మగుచున్నది. 

గాండీవజ్యార వం బుత్క_టమయి చెలుచం (గ్రమ్మినన్ 

భీము చెపహో 

దండం బేపారి శుంభద్దద జడియుచు రౌ[ద్రంబుగా 

దోచినన్, వే 
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దండద్యంద్వంబు మాడ్మి-౦ దజిమి కవలు మాద్యద్దతిం 

దాశనం, జా 

కుండం బోకుండ గ "రవ్యులకు వశ మె బట్టుల్క్ 

మూర్చిల్ల కుండన్ [00 

(ఉద్యోగ - (ప్రధమ - తిజెక్తు 

తం డికి మామిద నిజముగ పేమఉన్న చో మమ్ముుపిలిచి కొడు 

కులను ఒప్పింపచేస్కి ఇంద ప్రస్థమా ఇంకొకటియో ఇచ్చుట ఉచితము 

కాదా ? సీను చెప్పినదంతయు ధర్మమువ లె స్ వాక్చాతుర్య్ణముచే 

భావింప చేసినావు. అధర్మము ధర్మమువ లె శె కి సామాన్యులచృ్టి క 

భాసించి, జ్ఞానులచే అధర్మములుగా నిరూపింపబడును. కొన్ని ధిర 

ములు అధర్మములువ లె కనిపించును, నేను చేయునది ధర్శమా? అధ 

రమా నిరూపించి నిందించుము. కోపము నివారింపదగును. అహింస 

ఉత్తవుధర్శ మే కాని వంశదూషకులు, లోకకింటకులు అగు పాపాత్తు 

లను నిర్మూలించుట ధర్భమని "పెద్దలు చెప్పుదురు.” 

ఈ ధర్మజుని పసంగమంతయు అతని రాజసీతి నై వుణ్యమును 

తెలుప్రుచున్నవి. అతనికి తీనతేముల పర్మాకవుమునందు అచంచల 

విశ్వాసము కలదు. ధృతరా మని దుష్టత్యమును జరు వేడున ఖం-డించెను. 

“వజ్రమును వ్యజముతో కోయవలెను” అన్నట్లు సంజయుని వాక్ళా 
తుర్యమును, వాక్చాతుర్యముతో ఖండిం చెను. ధర్మాధర్మ నిర్ణయము 

సజ్జన _స్త్రవసీయముగ చేసెను. నంజయుడు నోరె త్తి నమాభధానము 

చెప్పకుండ వాకట్టు కట్టించెను. ధర్శరాజువంటి మహోపురుషులకు కోపము 
కూడ అలంకార మే యని నిరూపిం చెను. అల్పాకతురములలో అనల్ప్చా 

ర్గము నితేవించబడినది. ఇది ఇంతయు విన్న సంజయుడు తాను వేసికొన్న 
పథకము అంతయు భగ్న మైనదని వగచి ధృతరాష్ట్రునితో ధర్మజుని 
గూర్చి ఇట్లు చెప్పెను : 
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“వరీకృత చి-త్తుడు, ధర్మసూతి మె తని పులి” 

అనుట సర్వదా సమర సేయ'మై యున్నది. 

(శ్రీకృమ్లుడు రాయబారముకొజకు. వెళ్ళుసముయమున ధర్మ 

రాజూ, మహాభారతయుద్ధము అపరిహార్యముగ కలిగినచో పుట్టు విషమ 

ఫలితములన్ని యు (గ్రహించి ఊఉ భయపతు శ్రే యోడాయకమగు 

పొందొనగూర్పవముని త్రికరణశుద్ధిగా (పార్టి ంచెను. ఆ (పసంగములో 

సర్వజనులకు చి త్తశాంతిని కలిగించు రాజమార్ల ముపచేశించెను. పగ 

సర్వానర్ణ[పదము. కేయస్సు పెందనోరువాడు మనస్సులో పగను 

ఇంచుకొనరాదు. పగ పెంచుకొనుట యనగా పామున్న యింటిలో 

నివసించుట వంటిటే. పగ కలిగినవ్య క్తి ఊరక ఉండనేరడు. చిత్త 

"మొక రీతిగనుండక సమత తప్పును. దీర్జ వై రవృ త్తి ఎంతవమా[తము 

తగదు. పగను సమూలముగ నణచవలెను. అది శుభ పదము. సర్వా 

త్రమము. పగ పొందినవారు న్రతున్ర నెదుర్కొ-నక్క పల్క-క, ఉండ 

నేరడు. నెయ్యి ఎంతపోసినను అగ్ని ఎట్లుచల్లారదో అశు పగచేత పగ 

ఆణగదు. దినినిగూర్చి ధర్మజుడు ఇట్లు చెప్పెను. 

వగ యడగించు శుంతేయు శుభం బది లెన్న; యడంగునే పగం 

బగ! పగగొన్న మార్క్కొ_నక పల్క_క యుండగ వచ్చునే! కడుం 

"జెగ మొదలె త్తిపోవ బగ దీర్పగవచ్చిన గర్వ ముందు; చ 

మిగతి దలంచినం బగకు మేలిమి లేమి (ధ్రువంబు గశేవా !” 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 21) 

ధర్శజుని పహృదయాన్నత్యేము తెలుపుచున్నది. పగ చేత 

యేమియు సాధింపలేము. భారతము పరిశీలించినచో దుర్యోధనుడు పగ 

ఇెంచుకొొని నశించెను. ధర్మజుడు పగ తెంచుకొని విజయ మొంబెను. 

మానవులు జీవితసమరములో విజయము పొందుటకు ఐపాక సౌఖ్యము 

పొందుటకు అరిషడ్యర్లమును త్యాగము చేయవలెను, 
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ధర్మజునియందు తుము దయ, శరణాగత రతణాది సుగుణము 

లతోపాటు పరమధర మైన (శ్రీకృష్తభ క్తి అపారముగనున్నది. రాయ 

బారమునకు వెడలుచున్న శ్రీకృష్ణునితో ధర్మరాజు నివేదించిన విన్నప 
మంతయు రాజనీతి, ధర్మ పక్షపాతము; లోక శేయః శాంత తొణికిన 

లాడుచున్నవి. (శ్రీకృష్ణుని పరత_త్త్యమును పరిపూర్షముగ నర్థము 
చేసికొన్న (బహ్మృజ్ఞాని ధర్భజుడు. 

“ఆపద గడవం బెట్టగ, 

నోవీ శుభం బై నదాని నొడగూరఎను మా 

కవుట్టును నకు బాండు 

తూపాలుడు నిన్నుజూ పి చసియె మహాత్మా [5 

(ఉద్యోగ ల తృతీయ - 6) 

“మమ్మణుగు, "దెదిరి నెబుగుదు, 

నమ్మి యిణుగ్సు దర్గసిద్ధి నెటి యతుగుదు వా 

కమ్ముల పద్ధతి నెజటుసదు; 

పొమ్మెవ్వడ చేను సీక బుద్ధులు సెప్పన్” 
(ఉద్యోగ జా తృతీయ లా 94) 

ధర్మజుని నురుషకారమునకు, శ్రీ కృష్ణాను గ హముకూడి యుద్ధ 

ములో విజయము సం|పా ప్రీంపచేసినది. అనగా మానవుడు సత్యధర్న 

నిష్టతో క_ర్తవ్యపాలనము చేసినచో, ఇహపర సౌఖ్యముళొనగూడును, 

ఛారతమనగా మానవహృదయ  శీరసాగరమధభనమని చెప్ప 
వచ్చును. ఫలము అమృతము. మహాభారతయుద్దము అనేక వీపపరి 

ణామములకు చారితీసినది. ఇందు పావులతోపాటు మంచివారు కూడ 

మరణించిరి. అభిమన్యుని వీరమరణముతో ఉత్తర నవవైధవ్యముళ్" 

నసహ్య వేదనము పొందుచున్నది. సుభద్ర పియపుత) మరణెముతో 
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కుమిలీవోన్సచున్నది. గాంధారి, కరు పాండవ ప్ర్రీలు, సమరాంగణమున 

భర భాతృ వుక్రాదుల మృతచేహములపవై ఒడి దీనముగ విలపించు 

చున్నారు కర్ణుడు కుంతి యొక్ష్క- జ్యేష్టవ్ముతుడని తెలిసినది. ధర్మ రాజు 

నకు యుద్ధ సమయములో తానుచేసిన అపరిహార్యము లై న అకార్యములు 

జ ప్తికి వచ్చినవి. అమానువమగు పాపములుచేసిన దుర్యోధనాదులు 

నంహరింపబడిరి. ధర్మరాజు శోకసము[దమునుమూచి ని ర్వేదమును 
వౌందినాడు. సజ్జనుడు, సుకుమార మైన పృాదయనంపద కలవాడసట చే 

ధర్మరాజు అత్మనిమర్శ చేసికొని తనవంటి అధర్భ(ప్రవ_ర్తకుడు "రాజ్య 

మున ధర్శమునెట్లు స్థాపింపగలడనియు నంకోచించెను. సకల బంధు 

నాశనమునకు తానే నూలమని శోకసంవిగ్న చేతస్కు-డై , యింతటి 
పాపము నకు కారణముగు రాజ్యసంపదను సంపూర్తముగ విసర్లించుటయె 

క_ర్తవ్యమని నిశ్చయిం చెను. ఇట అ చార్యభూపలతి లభ్మీనా రాయ్ 

రావుగారి వాక్యములు అనుసంధింప నగును. 

“అపకారముచేసిన పాపిని చంపుటతో కోపము చల్లారినది. కాని 
మనస్సు శొకాకాంతమైనది. |పతిహింసాచరణము చే చిత్తస్యాస్ట్యము 

లభించుట కల్ల. తదిషపరీతేమగు ఫలము కర్త అనుభనింపవలసి 

యున్న ది.” 

(భారతము - తిక్కన రచన = చే. 158) 

మానవుడు. [పకాంతత వెందుటకు ముందు ఇట్ట హృదయ 

నంతో భము నెదూరొ్కొ_నవ లెను, ఇప్ పస్పాతాపముయొక్క- ముఖ్య 

లక్షణము. మనో వైకల్య నివారణమనక్కు (ప్రశాంతత సొందుటకు 
గరూప'బేశ మత్యివసరము. ఆ ఉపజేశామృతేమును (శ్రీకృష్ణ వేద 
వ్యాసాదులు (పజాపాలన భారమూపూను ధర్మజుని అభివర్షి ంచికి, 

ధర్మ గాజు విశిపజాన నంపను* చె న కర్య్హయోగిగ రూపెందవ లెను. 
ల ర 
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జనకునివంటిీ జీవన్ను కులే రాజ్య పాలనార్లు లని భారతీయుల విశ్వాసము. 

ఆ స్టితియే ధర్శజునియందు సిద్ధిం చినది. జ్ఞునోపదేశము బడసి స్వధర్థు 
నిహ్టుడై రాజ్య భారముపూని, వ్యాసమహర్షి (పోత్పాహమున లోక 
పాతార్జము అళ్య వమేధమును చేసి సర్వరాజన్యులను ఏ కై కశాననబడ్డు 
లుగా నొనరించెను. దీనివలన మానవుడు నిరాస కుడై కర్శయోగివలె 
స్వధ ర్మానుష్థానము చేసినచో భవబంధవిమోచనము పొందునని సూచి 
ఆతము. 

ధర్జుజుని వాక్చాతుర్యము, పరేంగితజ్ఞత, సమత, బహుధా 

(ప స్తుతింప దగియున్న వి. ఈ వా శ్చాతుర్యము అ నేక క్షి సపరిస్థితుల 

నుండి పాండవులను కాపాడినది.  రాజసనూయయాగ సందర్భములో 
మూర్థుడగు శిశువాలుడు (శ్రీకృవ్దుడు ఏవిధముగ చూచినను పూజా 

సృడుకాడనీ త్మీవముగ నిందించెను. అప్పుడు ధర్మరాజు అతనిని అనున 
యించుచు ధర్భార్ల మధురముగ మందలిం చెను, 

“భూరిగుణోన్నతు లనదగ, 

వారికి ధీరులకు ధరణివల్ల భులకు వా 

క్పారుష్యము చన్నె మహో 
దారుణ ముది విషముకంకు దహానము కంశ్వ్పాన్ 

(నభ - ద్వితీయ - 17) 
వాక్చారుష్యుము ఏషముకంు, అగ్నికం"కు కీడు కలిగించును, 

నీశుపాలుని మరణమునకు [పబలకారణము వా క్పౌరుష్యు మే. మాన 

వుడు లోకములో అందరిమన్నన పొందుటకో కార్యము సానుకూలము 
చేసికొనుటకు మాటనేర్పు ఎంతయో అవసరము. వాక్సారుష్య 
మున్న+చో శ|తువు అక్కరలేదు. అదియే శ తువులను కూర్పును. 

పాండవ, కౌరనసై నములు కురున్నేతములో సమరమునకు 
మోహరించి యున్నవి. అవుడు ధర్మరాజు రథముదిగి వినీత వేపధారిమై, 

18 
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కొర వపతమునకు వెడలి పితానుహుడగు భీమ్మునకు నమస్కరించి 

[వేత దీవంవడసి చనిన నేను పగజాలుతు”? “నిన్ను ఫోరగాలుచు 

మ భొపంపపో యని అతనిహృదయమును మూరనగాచనను. ఇట 

ధర్మజుని వచోనై పుణ్యమే యుద్ధారంభమున భీవ్మదోణుల హృదయ 
ములను జయించుటకు థోడ్చ్పుడుచున్నది. దురో ధనాదుల దరు 

ముప గ డాఘాతెములకు బలియెైరి. విజయము ధర్జురాజు కరగత 

"పంది, ఆయ్యూను ధర్జ రాజు పొంగిపో లేదు. వినయము పెంచుకో నెను. 

పుల్ క మొన గాంధారి పాదములవై పడి సీఫ్టుతులందరిని చంపి 
ఇవి పొలేకుడను నేనే. నన్ను శవింప్రమనెను. అతనిమాటలకు గాంధారి 
సక స రనివోయి తనకోపమును ఉపసంవారించుకొనెను. 

ఖా కన్న 
tn ఇట్ట Wh 

ఫర జేవత ధర ర్మజుని భర్గ ్నసిప్టును అన్ని పరీక చేయగా పడారు 
నవ్నల బంగారము [పకాళించెను. యకుని (ప్న లకన్ని ౦టేికి ధరా ర 
వోంఘుర ము (పత్యుక రము లై చ్చెను, అంత అతడు సంబోకిం క్రీ 

గెమ్నులలో నొక్కనికి ప్రాణంబులిచ్చెదనని వేడుకొనుమని vos 
ఉయసోడరుకై న నకులుని కోరెను. అదివిని యక్షు 

జపే మబలుకౌన భీమ ఫల్లునులను కోరక నకులుని వల త 
నమన. డానికి ధర్మరాజు పాండురాజునకు కుంతి మాది చేవి 

నైలు. కలరనియు, కుంతిపుుతులలో తాను [బలికియుంటి 
నదియు మాప్పు! తులలో ఒకడు [బతుకుట ధర్ధ్హుమని చెప్పెను. అతని 
పతన పను యయీడు మిక్కిలి 'మెచ్చుకొనెను. 

a Wout mw" 

సగనందమంను థ ర్యాస్ముడ కని యెన్ఫు 

“వ దము నన్ను బొగక్సు యందు; 
J క్ 
2h 
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ధర్భజాదులు మహా పభ్ధానమ న క రుగునపుడు సోదరులు, [పయ 

పల్ని మొన |చొసది మార్గమధ్యమున పడిరి. ఆ మహామహి తాత్మునితో 
మ... ౧ 

నొక కుక్క_ నీడవలె అనుసరించి వచ్చుచున్నది. ఇందుడు రథముగొని 

వచ్చి ధర్భుజుని అధిరోహీంవువునగా ఆ సారమేయము ' లేకుండ 

తానొక్క-_డు స్వర్గమునకు రాజాలనని చెప్పెను. 

“భీమముఖ్యులును (జౌఫదియు జచ్చి 

శేను వారల విడువక యీడ్చుచున్న 

వత్తుకేతోడ వచ్చి చావని శునకము 

విడువకుండుట తప్పుగా నుడువ దగునె.” 
(మహ్మాప్రర్థాన - L- 57) 

“అనఘచరి(తే విన్ను గరణాగతు జేకొనకున్కి- శుద్గమి 

(తునియెడ జేయు [దోహము వధూటి వధించుట 

పునర వి వునర్గ్షముం 

గొనుట యనంగ గల్లు నివిగూడ నమంబగు నాకు జూడ భ 

క్కు ననపరాధునిన్ విడుచు దోవముతో నిది యోర్య 
వచ్చునే.” 

(మహా పస్థానిక - (ప్రథమ - కరి) 

దృథనిశ్చయ ముతోసలికిన ధర్మార్గయుక్కములగు పలుకులకు 

సం[పమోదముపొంది ధర్మ దేవత సార మేయాకృతివిడిచి స్వస్వరూపను 

దాల్చి ఆనందభరితుడై యిట్లనెను, 

(కక ఫుణ్యవృత్నంబు నిర్మల “మేధయు 

నఖల భూతంబుల యందు గలుగు 

దయయు నాదు చిత్తము [బమదమున "బేల్చె 

వత్చ భూలోకమున సిట్టివారు లర” 

(మహా(పజ్థాన - (పథమ - 61) 
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ధర్మ దేవత ధర్మజుని ధర్భ్యపవణహృదయమును (ప్రశంసిం చెను, 

అందుచేతనే ధర్మరాజు సశరీరముగ స్వర్గము పొందెను. 

ధర్మరాజునకు గురుజనులయందు భక్తి భాతృవాత్సల్యముః 

స్రత్రవాత్సల్యము, తప్పుచేసి నపుడు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపము ఫాందుట, 

నవ్యనవనిత నమాన మైన హృదయ సౌకు మార్యములను తలచుకొన్న చో 

నహృదయులకు నులకాంకుర |పకరములు కలుగును. అట్టి ఉదాత్త 

హృదయము భాందుూటకు (పసయత్నించినచో మాననులు “దేవతల 

విరాజిల గలరు. 
మనా. 

భారతసంగావమము పూ 3యైనది. దుర్యోధనాది పు[శులందరు 

మడిసిరి. గాంధారీ ధృత రాములు పాండనులపంచ వేరిరి, సకలజన 

కయ కారణమగు యుద్దమునకు, (చెపదీ పరాభ వమునక్కు అనుంగు 

తమ్ముల అరణ్య వాసాది క ప్రములనుభవించుటకు వమూూూలకా రణామా 

ధృతరాష్టు డే అయ్యు ధర్మజుడు చెదతల్లి పెదతండులను వలోటు 

రానియ్యక పల్లె తూమాటనక ఎవ్వరిని అనవలదని అనుశాసించి చెత 

మాద చెట్టుక్ "ని పూజించిన సాధుహృదయుడు ధర్మరాజు. ఆతడు 

తేన తమ్ములతో భార్యలతో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు: 

“వంశవృద్దులు పు త్తశవర్ష సయు కలె 
య అవవ a] వాని 

యున్నవా శేమిట నువు శ్రలింతు 

రో యనువుయిలోట నాయుధివ్హ్ రుడు ద 

ములకును దగునమాత్యులకు బహ 
(2) 

భృత్యులకును మారు (ప్రీతియు భ క్రియు 

నాంవిశేయునిదెన నతిశయిల్ల 

నారాజు సంచినయట్రై చేసి చరింపు 

డతని నారాధించు టస్నదీయ 
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చిత్శమునకు చొయముసేయుట యతనికి 

మనసు గానియట్టిఎని యొనర్చు 

టగ్గలంవు దుఃఖ మావహించుట యని 

యనుదినంబు చెప్పు మనుజనాథ.*” 

(ఆశేమనాస - (పథమ = 10) 

రది అతని గురు జన భ క్కిపారవశ్యమును తెలుపుచున్నది. 

సద్మవ్యూహాము -వేదించుటకు ధర్మజుని (పోత్సాహముచేతనే 

అభిమన్ను[డు[ప వెళించి అసహాయళూరుడై (దోణాదిపీరులకుకూాడ ఆశ్చ 

క్యము కలిగించునట్లు పోరెను. భఛీమాదులు |పవేశించుటకు “సై ౦ధన్స 

డడ్డు తగిలెను, కారవులు వంచనచేత అభిమన్యుని సంహారించిరి. అభి 

మన్యు వియోగ దుఃఖము ధర్హురాజు హృదయమును "కాల్చి వేసినది. 

అది వజహృదయమునుగూడ కరగించున దై కరుణరస నిర్భరముగా 

నున్నది, 

“కుడువను గట్టను జబూయను 

నొడువను బోబనిచి శాకతొలుత మొన సొరం 

గొడుకుం బనుచుట 'కెవ్వడు 

గడగునె నాయట్లి పాపకర్కుుడు దక్క-న్. 

వాని తోడివ లోకయై యేను బోవ 

నైతిం బోగన్న బ్యుతశ్ కాతురత్వ 

మున నితాంత వివర్ల త బొందుచుండ 

జూడకుండెడి వాడ నర్జును “ముగంబు. 

వాసవు నంతవానికిని వచ్చిన యాపద దీర్చు గాలే 

యాసురులట్లి బల్పగటనై నను (వేలి డి (దుంచు నాజి న 

వ్వ్యాసవి యాత జండు పగ వారలచే పహాతుడై న దుర్లశం 

జేసి యలంత 'చేడ్పుడగ చేసె విధాతృని నేమి సెప్పుదున్* 



1 42 ఆంద) మహాభారతము _ ఉప దేశము 

కొడుకు వధించిరన్న గురుకోటిని నెట్టన యల్లి రూవుమా 

'పెడున కడంగి పార్ధుడెద బేర్చినశోకము నార్చజాలునే 

పుడమి ధనంబు నాకము విభూతియు శేరినయేని నల్లన 

న వ్వెడు నభిమన్యు నెమ్ముగము వేయగుపాలును బోలనేర్చు నే 

(దోణ - ద్వితీయ - 142, 148, 145) 

అభిమన్యునిమృతికై శోకించు. ధర్మజుడు  దుఃఖవివ్యాలత చే. 
రమశీయుడైై (ప్రకాశించెను. గురు శారద్యతాదులచే రక్రీతమైన మహో 

సై న్యమును నోవులలోజొచ్చు సింగమువ లె [పవేళించి ఏరశిరములను 

చెండాడి, ఈర్యారోవములతో నొప్పు దుశ్శాసనుని పారిపోవునట్లు నభి 

మన్యుడు చేసినాడు. తాను అష్టునునకు సుభద్రకు పుత్రశోకము కల్పిం 

చిన దోషమునకు బాధ్యతవహించుట మహాత్మునిల క్షణము. బాలుడు) 

సుకుమారుడు అగు అభిమన్యుకుమారుని కుడువను కట్టనుపంపక 

యుద్ధరంగ మునకు పంపీన పాపక్షరు స్రడనని ఎంత యూ నగ చను, ఈఫఘట్టము 

చదివినచో సహృదయులు అశుసి కనయనులగుదురు. ధర్బజుని వు[త్రే 

పేమ భాతృ వాత్సల్యము, దయాగుణముతో కూడిన కోమల్మ పకృతి 

కరుకాభావము వ్య కృమగుచున్నవి. ఇందునిఆపదలను తీర్పగల అర్దు 

నునిపుతుడు పగవారలచే వాతుడైన దుర్షశను సోదగునికి కల్పించి 

నందుకు విధిని తలవోయుటలో ధర్భజుని వివేకము వెల్లడియగుచున్నది. 

ధర్మజునకు కరుడు తనఅన్న అని తెలియదు. సం గామానంత 

రము తర్పణములువిడుచు సందర్భములో కుంతీ దేవి కర్ల జన్నరహ 

స్యముగూర్చి చెప్పెను. అప్పుడు ధర్మ  రాజుపొందిన మనః పరితాపము 

వర్గనాతీతేము. భాతృవధ జన్యమైన దుఃఖము అతని హృదయమును 

చీల్చి వేసినది. “అప్పుడు తొడంగి యంతేరంగంబునిప్పులం జొరలినట్ల 

య్యెడి నక్కు-ంతీమహో దేవి . తాను దివాకరువరంబున నస్ప్రరమవరుం 
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బడసి పాజువై చుటయు పిదప నాతండు ధార్త రాష్ట్రాల పా* దొరయె 

యుండ మాకును వారికిం గలహంబువుట్టిన నదిమాన్పించుట కై యక్కాా 

డుకు కడకుం జని యేశాంతంబునం బుట్టువు తెలుపుటయు లోనయిన 

తద్వ్విహయ వార్రలను దినంబునుం చెప్పు చుండు” 

(శాంతి _ (పథమ - 8 

“తోలి తాన దాచే దల్లి పడంపడి 

యతడు చెపవలవదనగ డాచేె 

నిట్లుగాన మెఆుగ మేవురమును నతం 

డెట్టిడగుట డానసింత వుస్తై. 

ఆతడు దుర్యోధనునకు 

(బీతిగ జూదంబు నాడు పెక్కా-డెను ధ 

చ్చేతరములు వానికి మ 

చ్చేతోగతి కోపభరము చెందక యుండున్, ' 

అతని మేను కుంలియట్టుల కై వడి 

యరయ నేను _ జూచి యాత నెద్ది 

కారణంబొ యిట్లుగా ననుచుండుదు 

"నేమి సేయువాడ నింక జెపుమ” 

(శాంతి - (పథమ ౮. 10- 1. 12y 

ధర్మజుడు 'శానే అర్జునుని నొవ్వ బలికి కళ్ణుని వధచేయకపోయి 
తమ్ముడవుకానని నిందించి అర్జునునిచే కర్ణుని చంపించెను. తత్కా-రణ 

ముగా తాను సోదరభూలినై తినని మిగుల వగచెను. తన కతంబున 

మృతిబొందిన యుభయపత్ష, బంధుమి! త్రకోటులం దలచి యుమ్మలించి 

ఏేపీ.ంచఛి కద్దు చావునకు దూర వగచెను. ఇది అతని సుకుమార 

హృదయము, 
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మహాభార తయుద్ధమునాటినుండియు ధర్శజునిలో నోకము, 
నిరేేదములు అంతే ర్యాహినిగా (వవహించినవి. తుదకు ఆ మహామహా 

'తాత్గుడు ఇహలోకవాంఛఏడి సహధర్మచారిణి, సహోదరులును 
కూడిరాగా స్వ గ్రారోహణమున కుప[కమిం చెను. సహధర్మచారిణి, 
సహోదరులు మ భ్యమార్ష్వమున పీడినను ధర్మ చేనత శునకరూపమున 
ధగ్గుజుని అనుసరించి వచ్చినది. ధర్శస్యరూపుణు, ధర్భస్టభావుడు 
ధర్మము కొొలుకు (బతుకంతయు మిదుకట్టినవాడు, తుదకు ధర్మము 
తోడురాగా బొందితో స్యర్లము పొందెను. ౫ావనమున ఉత్సాహ 
(పథానమైెన  మాననునిజీవితేము (కమ(క్రమముగా (పాపంచిక కష్ట 

సుఖానుభవములచే పరిజశామముపొంది తుదకు శాంతి పధానమగు ట 
లోకసపహాజము. 

జీవిత మధ్య కాలమువజకు ఐహీకములవై ేంద్కరించిన మాన 
వునిదృష్టి.ప్రాయమింత కై (వాలుచున్నపుడు ఐహికవిముఖమై అముష్మి 
కములవై (పసరించుట సహజము. ధర్మజుని జీవితచరితలో మూాననుని 
జీవిత పరిణామవిభానము చీ తిత'మైనది. ఉన్న స్థితినుండి ఉన్న తస్థికివై వు 
పరిణతుడై న మహామానన్చనిగా ధర రాజు వురోగమిం చెను. ఈ|పపంచ 
మును ఏడిపోవునవుడు మన వెంట వచ్చునది బంధువులుకాదు. భార్య 
కాదు సరిపదలుకాదు, ధర మొక్కకు. 

భాారతినాయకుడై న ధర్శుజుని మందు తృప్లాతయ సుఖమును 

చక్కగా పరిపోషింపబడినది. రాగ బ్వేవములు (క్రమముగా శమించినవి: 
ధర్శజుడు స్వర్గమునకు వెడలి ఆకాశగంగ యందు స్నానము చేసినంత నే 

అతని రాగ ద్వేవములు మటుమాయనెనవి శమము స్థాయి శెక్కినది" 
అదే శాంతము. 

ce జ్ ఇ బి వైర మాత్సర్య ఇ హా సందివాసప లొల 
9 

౫రంకొ కాదు న హృద్దత వికార 
ఎ ర ౧ 



భారతోద్యాసము కక్ 

ముల నోటజుంగి నిర్దూమత్యమున వెలుంగు 

పాపకుడు బోలె శోబిల్ల” 

(స్వర్ణ - ప్రథమ = 5%) 

నర్యభావములు ధర్శజునిలో శమించినవి. 

4. విదురుడు 

మహాభారతా కాశములో సపహ్యాదీధికులతో |ప్రకాశించుపా త్ర 
ధర్మార్గవిదుడు విదురుడు. వ్యాసమహర్షి లోక్రహితనిష్థంబూని ధర్మా 

"దై (తముతో కూడిన లేఖ్యమైన భార తొమ్నూయమును (పసాదించెను, 

ధర్మాచరణమునకు, ధర్గరాజాదులు, ధర్శ(ప్రబోధముకొ అకు 

(శ్రీకృష్ణ, వేదవ్యాస్క భీన్ము. విదురులు నూర్షదర్శకులు. ధగ్భునిర్షయ 

పరులు, ధ ర్యాత్యులును, సూత్మబుద్ధి కలిగియుండవ లెను. యమధర్మ 

రాజు అవతొరమగుట చే విదురుకు ధర్మాభి ముఖ్యము కలిగియు, సము 

వర్తియై, అందరియందు పతపాతము లీకుండనుండియు, దండధరుసివ లె 

పాప్పులయందు కూ)రత్వము కలిగి (సవ ర్తించినాడు, ఛారతముసో 

కి పాతిక్తి షమెన నన్ని వేశములలోకూడ నంతమా(తము మోమాటము 
౧ల్ట్ప MCD 

చేక నిస్పంకోచముగా ధర్మదుందు భిని మోయించిన కారణజన్ముడు 

విదురుడు. విదురుడనగా సమ_స్తధర్మములను సమ్మగముగ నెజింగిన 

స్థిత పజ్ఞుడని అర్ధము. ఆ మహానూర్సి ధీరమతి, మహాోమసీపీ నయ 

విశారదుడు, దీర్చ దర్శి, మం|తిమాణిక్యము.  కారణజన్నులై న మహో 

ఫురుషులు శ్రిష్టాతిక్లి ప్రమైన సన్ని వేశములలోకూడ  ధర్భమును వీడక 

తము సహచరులను జీపితచారితార్ల రము పొందునట్లు చేయుదురు. మాన 

వులు ధర్మము ఎల్ల వేళల అవలంబించినవుడే ఇహాలోక సౌఖ్యము; పర 

లోకములో నిశే)యుసము కలుగునని తాత్పర్యము. 
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మాూండవ్యమహర్షి కాపానుగుణముగ, వేదవ్యానమహచ్షి దయవలన, 

అంపిక్రయొక్క దాస్యాంగనయందు యమధర్మ రాజు విదురుడుగా ఆవి 

ర్భవిం చెను. భరత రాజ్య వల్లరి వికామహుని బాహుబలము, విదురుని 

బుద్దిబలము నాలంబనముగా నిడికొని చి/౫సకెంచి, వుష్పించి, పరిమళ 

వ్రణం 
శీలియగు విదురుని ధృతరాన్ట్ర పాండురాజులు సోదరసమానునిగా 
గ "రవించి, ఉతమ సచివోత్తృమునిగా స్వీకరించియున్నారు. 

జ గగ. అన ర్తి, 1 (1 ఖ్ మును పరివ్యాప్తము చెసినడి. అట్టి ధర్మ తత పనిదుడు, ధర్మా రణ 

మంతి ధర్మవిశారదత్వముత్ “పాటు, శతుజనులను, వారిచేష్ట 

లను పసికట్టి ప్రతికారముచేయు నై ప్రణ్యము _ కలిగియుండవ లెను. 

రాజ్యాంగవ్యవస్థలో మం|త్రశ క్రికి (ప్రభుశక్తి తలవంచవలసినచే, 

అనగా (ప్రభువు మంత్రి పొత్తు కలిగి, రాజ్యతేమము (ప్రధాన భ్యేయ 
ముగా భావించి కృపి చేయవలెను. దుర్యూధనుకు వవిధముగానైనను 

పాండవులను మట్టు పెట్టుటకు కృషి చేసెను. ఆ కృటలో ఒకభాగమే 

లాతగ్భపాదహనము., విదారుకు దుక్యోధనుని కుట్రను ఇన పసిక ట్టి 

అతికుశలుడై న ఖనకుని పంచి లాతుగ్భహములో నారంగము (తవ్వించి, 

పాండవులను [పమాదమునుండి రవ్నీంపచేసెను. అతడు రహస్యముగ 
థర రాజునకు మా[తమే తెలియునట్లు ఆగ్ని వివముల బారిపడకుండ 

యుండుడని (పబోధించను పాండవులు సుఖముగా నున్నారని విను 

వరకు ఆ మహానుభావుకు నిద్రపో లేదు. ఇంత చేసియు, విదురుడు మాట 
మా(తము చేతనైన ఆత కార్య కౌశలము ఎవ్యిఎనుటను స్తుతించు 
కొనలేదు. దానికి కారణము అతనకిగల ధర్భపతు పాతిమే. జ్ఞానముకలి 

గియు మానముగా నుంకుట, ఉపకారముచేసియు ఆతశ్లాఘ చేసికొన 

కుండుట్క అపకారము వేయకలినివ శ్ క్రి కలిగియున్న ను ఉపకారము 

చేయుట సజ్జనుల లక్షణము. ఇది మానవ్హలకు మార్షదరగ్శశము. 
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రాజ్యాంగము సువ్యస్థిత నుగుటకు రాజు హితాహితులను 

గుర్తించి, అహితులను దూరముగా నుంచుకొనవ లెను. అరిపడ్వర్లము 

నకు బానిసమైన రాజు ఢన్మార్లములో సంచరించునప్పూడు ఉత్తమ 

మంతి, తాత్కాలికముగా అప్రియమెనను, హితోపదేశము చేసి యేలి 

కోను సన్మార్షములో 'వెట్టవలెను, అట్టివాడే రాజునకు ఉతమ సహో 

యుడు, అదియే విదురుడు అద్యంతములయందు చేసియున్నాడు. దుప 

చతుష్టయము పాండవ పాంచాల విభదనో పాయమునుగూర్చి ధృత 

రాష్ట్రని సమక్షములో చర్చించికి. ఆంబికేయుడు అభిప్రాయమును 
అర్గించుటకు భీమ (దోణ పదురులను రావిం చెను. భీమ (దోణ వదు 

రులు ఐక్ష్యకంఠముగా కౌరవులు పాండవులతో విరోధమును "పెంచు 
కొనుట ఎంతమ్మాతము (శేయన్కరము కాదనియు, వితృ, వపైళతా 

మహాగతంబై న రాజ్యము న్యాయముగ పాండవులకిచ్చుటయె కర్కవ్య 

మని నొక్కి- చెప్పిరి. ఆ సందర్భమున విదురుడు భీష్మ (దోణులు రాజు 

నకు అత్యంత హితై షలని హతుపూర్వకముగా వివరించెను. 

“ధర్నార్దవిత్త ముల్ తథ్యవాదులు 

వయోవృద్ధులు మధ్యస్థ ఏమలవుతులు 

దోణగాంగేయులు దురితవిదూరులు 

నిన్నెద్ది గబిపిరి నెమ్మి తోడ 

దానిన చేయుట ధర్నువు వారలకం"కు 

హితుల్ సీకుగలరె యొపలు 

దుర్యోధనుండును దుశ్ళాసనుండును 

గర్లుండు శకునియు గరము బాలురకు,” 

(ఆది - అష్టమ = 48) 

ధశ్యార్థవదులు; సత్యవచనులు వయోవృద్ధులు, మధ్యస్థ విమల 
మరులు, ధర్మాధర్శ నిర్ణయము చేయుట కర్గులు. పూర్య్యాక్పగుణ ఏశి 
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ములు ద్రోణభీమ్మలు, దురితవిదూరులై న ఆ మహసీయులు నిర్ణయిం 

చిన విధమును లతేణముగ స్వీకరించుట (పభువుయొక్క- కర ర,వ్యము. 

దురో్యోధ ముకు దుశ్శాసనుడు, కస్టుడు, శకునియు, బాలురు. అకారణ 

ముచే వారు థై నిర యము చేయుటకు సమద్ధులు కారు, పాండవులు 

బాహుబల సంపన్ను లగుట చే అశేయులు. అదియుకాక వారికి, వ్రప్పుడు 

ద్రుపద, (స్రీకృనులతో నై వాహిక సంబంధము లేర్పడుటచే, దైవ 

బలము, మానువషజలను కలిగినవానై యుండి. అట్టవారిపై కౌర 

వులు విజ బంఫించుట మండుచున్న అగ్నిలో శలభమువ లె (పవేశించు 

టయే. వురోచనునిచే కలిగిన అపయశేస్సు, పాండవుల నన్నుగహించు 

ట చే తొలగిం దుకొనవచ్చును. ఈ భుట్టమును పరికీలించినచో మంత్రి 
యొగ్క- దీర్గ దర్శిత్యము వ్యక్కమగుచున్నది. రాజు ఎట్టి క్లిష్ట్రపరిస్థితుల 

ఈ ౧౧౬ 

లోను ధర్శబలమును దూరము చేసికొనుట తగదని అభ్మిపాయము, 

విదురుడు [పభునియోగము వలన పాండవులను కరిఫురమునకు 

తోడో-నివచ్చుటకు వెడలినసందర్భములో అతడు చేసిన సంభాహ 

ఇము మితహిత సత్యవాక్య సంశోభితము. అతడు [ప్మపథమముగ దుప 

దుని యశ్ విభావాలంకృతు డని నంబోేధించి, ఆభిజాత్యము, ధర్మశీల 

సంశోభితుడగు దు)పదునితోో పాండవులుచేసిన పరిణయబంధము అభి 

రమ్యము, అనురూపమనియు, సౌహార్టముతో కురువృద్దులందరు (పశం 

సించి, (ప్రమోదభకితులై నారనుట. కౌచిత్య శోభితము. పిమ్మట) 

ధృతరాష్టా)ది వృద్దులు పాండవ వియోగమునకు దుఃఖత చిత్తులై నా 

రని విన్నవిం చెను. మహాపతివక, అయోనిజ యగు చాపది కోడ 

లగుట, కురుకులమునకు వెలుగును [పసాడించుటయే అని చెప్పెను. 

పాండవాగమనము కొజకు చెద్దతం। డి ఎదురుమాచుచున్నా డని తెలి 

ఇను, అతడు ధృత రాష్ట్రడుచెసిన అన్యాయమును మునుముందు. 
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పేరని, కార్యానుకూలము చేసికొన నట్లు సంభాపి.౦ చెను, మర్శము 

మందునవై నను చేదు. 

ధృతరాఘు)కు ఒకనాడు ఏకాంతము” వినురుని పిలిచి, ధర్మ 

దుర్యోధనాదులు పనో దార్థము సుహృన్దూ్యతేము ఆడురొందురని 

కాను. 

అట్టి దుష్టసంకల్పము ప్రభువునకు ఉభయవంశ (శే యోభిలాషీ. 

యగు తం[డికే కలుగుటకు విదురుకు విస్నిశుడైై, కలిద్యాపర సమీప 

మగుటచే, జూదంబు అఖిల (పజాశీయ కారణంబని గురించే విను 

టకు అ(ప్రియమైనను మోమోటము లేక నొక్కి. చెప్పెను. 

“ఇట్టి కార్యమునకు నే నవశ్యంబును, 

నొడబడంగ నోప నుక్కి_వమున 

సుతులతోడ చేల సుతులకు భేదంబు, 
సేయ గడగి తిదియు జెట్టయనక,. 

ఒలసి నీఫుత్తు) లెల్ల నొండొరులతోడ, 

నెట్లూడంబడి యుండుదు రట్ల చేయ 

వలయు దమలోన జూదయబువాదునగుట, 

గలపహామూలంబ యెట్టి శాంతులకునై న, 

వ॥ సీ నేర్చువిధంబున శకునిదురోోధనుల దుర్భ్యవసాయం 

బుడిగించి యిక్కొ-రు వంశంబు రశ్నీంప్రము.)” 

(సభా - ద్వితీయ - 180, 181, 182.) 

జూదము, వ్యభిచారము, మధుసేవ మొదలై నవి దురగ్భ్యసనము 

ములు, వానిని ఈత మాధికారులు చేసినను అది మరింత అనర్థ 

పదము. వానివలన ప్రభుత్వమునకు ఆదాయము వచ్చినను సంఘా 

రోగ్య భంజకములే, అందుచే దుర్భ్యసనములను మేధావులు, ప్రభు 

త్వము ఏవీధముగను (ప్రోత్సాహ మొనంగ రాదు. ఒక వేళ కుతర్క 
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ముతో (పో త్పాహమిచ్చిసరపడల (పజలు ధృత రాష్ట్ర సుతులవ లె 

లోకోపద9వము కలిగింతురని ధ్వని. 

తాను చేసిన ధర్హ(ప్రభబోధము ధృత గాన్టు్రడు ఎంతమా తము 

అచరణలో ెట్టకషోయినను, విదురుడు [పభువుయొక్క- ఆజ్ఞను జవ 
దాటి ఎజుగడు. దురదృషప్రవశమున ధర్మరాజును ద్యూ తార్థము హాసి, 

నాఫ్రరమునకు తోడో్కో-నివచ్చు బాధ్యత విదురునివై బడినది. అద్దా 
నిని ఏధాతృని'యోగము అవిలంఘ్యమని భావించి న్వకర్త వ్యమును 

నిర్భ ర్పించిన స్థిత ప్రజ్ఞకు వదురుడు, 

శకుని మాయజూదమున ధర్మరాజును వంచించుటమూాచి విదు 

రుడు దుర్యోధనుని తీవిముగా నిందించి పీభువును సమిపించి కర, 
వో్యోప దేశమును వేసెను. దుర్యోధనుని కృత్యము అంగార కారు 

కృత్యము వంటిదిని హేతుపూర్యకముగా 'తెలీఇను. 

“అంగారములు గొనువేడ్క. బువ్పఫలావళీలలిత 
తుంగదు) మపీకరంబు గ రుణావిదూరుడై కాల్చు 

నంగారకారు బోలంగ సమక శై నర్ధలోభంబు 

నం గురుకులహోనికరుడు ధారుణీనాథ సీసుతుడు, 

అధికదర్పయుక మై బలీవర్షంబు, నగముదరి విదారణంబు నేయ 
గాలు (ద్రవ్వునట్లు గడుబలాఢ్యులతోడ, నేచి వీడు వి(గహింప 

దొడా”. 
(నభా _ ద్వితీయ - 182, 188) 

విదురుని [పబోధమంతయు ధృత రామని పట్ల అడవికాచిన 
వెన్నెల అయినది. 

. . ధర్శరాజు జూదములో (చౌపదిని పీడిపోవుటదూచి, వీమి ఉప 
దృవము రానున్నదోయని, భీమ్మ(ద్రోణ కృపులు అవిరళ స్వేద సిక్తాం 
గుద రి. విదురుడు మొగమువాయ దుఃఖంచి తలచాంచెను, ఇట్లు 
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అధరము విజృంభించి, ధగ్మము కుత్తుక నొక్కు-చుండుటచూచి అన 

హ్యమెన ఛార్జుక [శోధము వహించి విదుగుడు దుర్యోధనుని చీవాట్లు 

'వెళ్లైను. రోపముతో సుయోధనుడు అడుగకుండ సలహా చెప్పినందు 

లకు విదురుని తూలనా డెను, అధర్మము ఎదురొ సన్న వారు ఇన్ని కష్ట 

ములు ఎదురొ-నవ లెను. అతడు లోక న్భభావమునకు అద్దము పట్టు 

చున్నాడు. 

“సామాన్యము వునసులో విషము, "పెదవికి 'బెల్లముపూసి 

కొని సమయానుగుణముగ పీీయముగా మాటాడువారిని, ఎక్కువ 

మంది మెచ్చుకొ"ందుకు. 'తాత్కాలికముగ అృపియమైనను శాశ్వత 

ముగ మేలు కలుగునట్లు పలుకువారు సామాన్యుల దృసష్ట్రీలో శతు 

వులు. తత్కారణముగ ఉత్తమ (పతిభావంతులు తత్కా-లమున 

అ(ప్రియమైన సథ్యమైన మాటలను, లోకము స్వీక్రరింపదను భయ 
ముతో చెప్పక వకానము వహింతురు. 

“|వియము పలిశకెడు వారిని చెద్దమెత్తు; 

రపి)యంబును బభ్యంబు నైన పలుకు 

వినగ నొల్లరు గావున వేడ్క డాని 
 బలుక కెవరు నుత మ (పతిభులయ్యు.” 

“మొదల న|ప్రియ మయ్యును దుదిగరంబు 
పథ్య మగుపల్కు- పీీయులందు బలీమి నైన 
బలుక వలయు మో మోడక యొలసి యట్టి 

వాడు దగు సహాయుండు భూవల్ల భునకు.” 

(వభా - ద్వితీయ - 191, 192) 

మహాపఫకి వత, పాండవధర్శపత్ని యగు [చెపదికి పరాభవము 

చేయబూని దుశ్శాసనుడు కొప్పుపట్టి సభరీడ్చి తెచ్చెను. కోప లజ్ఞా 
జ 

పరవశయిన(చైపది కడుదుఃఖంచి తాను ధర్మవిజితేనా? అధర్భవిజితనా? 
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అని (గ్రుచ్చి (గుచ్చి | పశ్నించెను. బాలు కయ్యును వికర్టుడు జ్ఞా నవృడ్దుని 

వలె ధర్ననిర్ణయము చేసెను. దానిని కర్ణుడు గర్ట్రించెను. విదురుడు 

ధీరమతిమై రాజనభకు ధర్మాధర్శ నిర్హయము చేయవలసిన అవశ్యక ము 

కలిగినపుకు ఏవిధముగా [పవ ర్తించవలెనో విదురుకు సూచించెను. 

(పహ్హాదుడు తనవుతుడై న విరోచనునకు, సుధన్వునకు వివాదము గలిగి 

నవుడు సుతుడను పత్షపాతములళలేకుండ ధగ ఇ నిర్ణయము చేసెను 

అదియే ధృత రాష్ట్రడు [ప్రస్తుతము అనుసరింపదగియున్న ది రాజు ధరా ఎ 

ధర్మ నిర్షయము చేయవలసిన స్టితికలిగినపుడు లాభలోభ పతుపాతేబుద్ది 

వహీంపరాదు. సభలోనివారుకూడ ఈవిధముగా పక్ష పాతమువహించి 

ధర్మాధర్మ నిర్ల యము చేయరాదని నొక్కిచెప్పెను. 

“ధర్మం బఢర్భవిద్దం బయి నభకువచ్చిన దానిం దీర్పనిసభ్యు 

లధర్థువిద్ధులగుదురు, మజెసభ్యులు కామ, కోధంబులువిడిచి యధర్శంబు 

నాపసినాడయ్య ధర్మంబుం దక్క పాదంబు సభ్యుల నొక్క-పాదంబు 

భూపతి దక్కినయది గ ర్హనుం బొందు నమంజసులై న సభ్యులచేత 

విధ్యు_కంబయ్యె నేన నధర్శంబు క్ర్చర్హనుం బొందు గావున ధర్భంబు 

దప్పక చెప్పవలయు....” 

(సభా - ద్వితీయ - 24కి) 

విదురుడు ధర్న ప్రజోధములో ఎంత ఆభినివేశము [పకటించెనో 

ఆంగకంకు ఎక్కువ ఆచరణమునకు ప్రాధాన్యము నిచ్చెను. అతేడు 
ధర్భృ| పబోధకుడు, ధ ర్యాచరణసమస్ట్రడు. పాండవులు అరణ్యమునకు 

వెడలినవిమ్మట ధృతరాష్ట్రుడు విదురునిరావించి పాండవ్రల నేమ 

సమాచారమునుగూర్చి -|పక్నించెను. విదురుడు తనమామూలునోర 

ణిలో కులగూవకుడై న దుర్యోధనుని పరిత్యజించుట ధృతరాన్లు+ని 

పరవక రృవ్యమని చెప్పెను, అమ్మాటబు విన్న తనే ధృతరాష్ట్రుడు 

మండిపడి విదురుని అఎక్క_డకై నను సిరభ్యంతరముగ చెడలవచ్చునని 
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పలికెను. దానికి ఎంతమాత్రము భయపడక ధర్మ వీరుడగు విదురుడు 

పాండనవులకడకు వెడలెను. తరువాత ధృత రాస్తు ని ప్రార్గనను పురస్క- 

రించుకొనియే తిరిగి హ స్పినాపురమునకు వచ్చెను. అధర్భమును ఎదు 

ర్కొ-నుటకు ఇంత ఆత్మ(ప్రత్యయము కావలెను, 

విదురుకు సర్వజీనదుఃఖ పశమశార్థము, ధృతరామఘని నిమి త్త 

ముగా చేసికొని చేసినఉఢపచేశము స్థలాంతేరమున  వర్ణితేము. అతేడు 

ఆకావాది. ధర్మము వనాటికై న జయించుననియు, సోదరుడై న ధృత 

రాష్ట్రనిలో పరివ్నర్తనము తెచ్చుటకు నిరంతరము (ప్రయత్నించెను. 

ఈ ఉపదేశముచేయుటలో అతడు చతురుపాయములను [పయోగిం 

చెను. తల్లిదండ్రులు తమబిడ్డలను బుజ్జగించియు, కినిసి యు, సన్మార్ల 

మున పెట్టువిధమున విదురుడు (ప్రత్యకుర రమణీయముగ పలికెను. 

“డ క్కెను రాజ్యమంచు నకటా యిటు దమ్ముసిభాగ మోక వీ 

వెక్క-టి |[మింగజూచె దడి యెట్లరుగున్; విను, 

మాను లోలతన్ 

గక్కు-న నామిషంబు చవి గాలము (మింగిన చాడు 

సూవెె యి 

ట్లుక్కి-వుడై న నీకొడుకు నుల్హము నున్నటు లాడగాూడు నేగి 

“ఒకరుని చేతి పోవును తదున్నతి పావును గాంచి, మెల్ల వెం 

టకోను గొజుంత లేకు పొగడం దగునంపద నొంది, యట్టి దా 

తకు దుది గీడు చేసిన కృతఘ్నునిపీనుగు నైన, రోత పు 

టక కబళింపయసక్కొ-లు నొడంబడు నే? కురువంశవర్లనా 19) 

“కావున గృతము దలంపమి గీడు; పాండురాజు సీకుం బరమ 

భ కుండు, పాండవులునుం చేడోలాభంబులు గాంచినవారలు, వారల 

నాదరింపుముఖ 

(ఉద్యోగ. - ద్వితీయ = 52, 77, 78) 

20 
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ఈవిధముగా ఆఅల్పాతరములలో అనల్పార్గము పరిమళించు 

నట్లు పావోప ేశవము చేసినారు కాని రోగికి పథ్యాహారము నట్టు ధృత 

రామునకు కుచింపకేదు, 

కొన్ని కొన్ని సందర్భములలో రాజుచేయు అధర్భమును 

సూటిగా ఖండించెను* (క్రీకృష్తుకు రాయబారమునకు వచ్చుచున్నా 
డని (గ్రహించి అతనికి కావలసిన వస్తువులన్నియు ఇచ్చి క_ర్తవ్యమును 
మురపింపుమని విదురునితో ధృతరాష్ట్రిడు చెప్పెను, దానికి విదురుడు 
ఇట్లు చెప్పెను. | 

“నీతల చేనుగంటి నొకనేర్పున కౌరికి లంచ మిచ్చి సం 

(వీతుని చేసి కార్యగకి భేదము సేయగ జూచె దింత బే 
తైతి౫చే! సుమేగుసద్భశార్లము జూచియు చార్ద బాయుశే 
యాతే కు? క)డిభ క్రి యును నచ్చుతు వెంవును నీ వెజబుంగవే 1౫”. 

(ఆద్యోగ లా తృతీయ - 159) 

విదుకుకు ఉత్తమ (శ్రీకృషుభ క్తుడు. రాయసారమునకు వచ్చి 
నపుకు ఢ్రీకృమ్ణును దుర్యోధనుని ఇంటికి భోజనమునకు'వెడలక విదు 
రుడిచ్చిన విందునే ద్రీతిపూర్వకముగ స్వీకరించెను. (నీకృృముకు పాపా 
తులు ధర్మ బ్వేషలై న దుర్యోధనాదుల అన్నము దుష్హాన్న మనియు, 
విదురుని అన్నమే భోక్ష వ్యమని చెప్పుట గణసీయమైయున్నది. విదు 
రుడ్కు అభి పాయమర్థిం చకుండ ఎన్న డును రాజునకు ఉపదేశము చేయక 
ఓ "చిత్యమును పాటించుచు సంచరించెను. 

స్ో వ a బత. షా న యో లొ యుజ్ఞసమయమును విదురుడు వపతోమును వహీంచక తీర 
థి 

౦దెను. వాపమునకు చూరము~నుం=ట సిరంతళము నశ్యరమైన 
ఇల WW మ wD rt గాళ్ అష (ప్రాపంచిక భోగములలో మునిగీపోవక ఉండుట, అతోద్దరణమునకో 
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కొని విదురుడు గృహోన్నూఖుడై ననాటికి మహాభారతనవారము పూర్తి 

అయినది. ధృతరాన్ట్ర్రుడు నూరుగురు కొడుకులను పోగొట్టుకొని అనతి 

కడై (మోడువలె జీవించు మన్నాను. అట్టిసోదరునివై జాలిపడి వదు 
రుడు ఆధ్యాత్మికోప దేశము చేసి క_ర్తవో్యోప చేశము చేసెను. ఈ ఉప 

"దేశమంతయు భగవద్దితేలోని సారము, 

“ఇపహాలోకమును ఆనందమయము, సుఖమయము చేయుటకు 

వై రాగ్యము అత్యవనరము. వై రాగ్యముయొక్క-  (ప్రథమసోపానము 

_ జగత్తుయొక్క- అశాశ్వత త్త్వము గుర్తించి, ఆత్టనిత్యత్యము అను 

భూలిలోనికి తెచ్చుకొనవలను. పదార్శములకు విరుగుట అణగుట, 

రుచికలుగుట, అరుచికలుగుట నై జగుణము. మృత్యువు వీదికివారిని 

బలముగణవారిని, పండితులను, సరురలను అవధి తీరినంత నే ఈలోకము 

నుండి తీసికొనిపోవును. దుర్యోధనాదులు ఉత్తమ త్యత్రియోచితముగ 

నవురముచేసి ఉ_తేముగతిని పొందిరి. వారినిగూర్చె వగచుట నిప్ప యో 

జనము. సంసారమున ఉండుట చేత నే మాతృ, పితృ సోదర, దార ప్రత 

నంబంధములు అనుభవగోచరములు. యావనము, రూపము, జీవితము, 

(ద్రవ్యసంచయములు అనిత్యములు. పాండిత్యసంపన్ను డై న బుధుడు 

బంధుజీవహోనికొరకు వగవడు,. 

[పియాపియ వస్తు వియోగ. వంయాగంబువలన జనించు 

దుఃఖము బొరయ కుండుటకు మార్షముపచేశిం చెను, పరిశీలింపగా, తన 

శరీరమే తనకు ఎరను. ఈలోకము అరటికంబమువలె సిస్పారమైనది, 
_ జగత్తు అశాశ్యతమని గుర్తించి, అత్మ నిత్యమని నమ్మిన బుధునశే 
శోకము దూరమగును. 

“వాసాంసి జీర్తాని యథా విహోయి? అను 
భగవద్దీతా శ్లోకమునందలి భావమును గ్రహించి శరీరముపుట్టి 

నప్పటినుండి మరణించు పర్యంతము (గసించుటకు మృత్యువు ఎట్లు 
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పొంచి చూచుచుండునో లోక సామాన్యమైన దృష్టాంతముతో కీస 

పద్యములో త తేనలళొలుకు తెలుగు మాటలలో కి తిక్కానార్యుకు మనో 

పహారముగ వీవ3ం చెను. 

“ఒకయింటనుండి వేరొక యింటికరిగిన 

విధమును వ న్ర్రంబు విడచి యొండు 

వ్యస్త్రంబు గట్టినవడువును నై యుండు 

నొడలు చదొొబుంగి యయొండోొక 

గై కొంట నృప విను కడవరకు సారెవై 

నమర మృకి క యిడునఫ్రుకు విరియు 

టయు వరవార బట్టగ రాక చెడుటయు 

(ా యొడలు 

వానియె త్తేడునెడ (వయ్యుటయును 

నెలి యొకచోట డించిన నెడలుటయును 

నెండి యవియుటయును నావ మిడిన బగిలి 
వోవుటయు వాడు జనులచే బొలియుటయును 

గలుగు గతి మేని శెట్లును గలుగు జెటు. 

(తీ - పిథమ - కిక 
జీవి ఈ లోకమునకువచ్చుటలో ఎంత జుగుప్పఉన్నదో లెలిపి, 

బాలత్వంబును యౌాౌవనంబున, వృద్ధాప్యమున; మృత్యువాత పడుట 

నిరూపించి సంసారము దుఃఖ బహుళవముని తెలుపుచు, సంసార గహ 

నత్వము తేట తెల్లమగుటకు ఒక కథ కమనీయముగ చెప్పెను. లోభ 
(కోధ మదోన్నత్తులై దుర్శతు లింద రమింతు రిందలి సుఖలేశంబు 

న్నక యొండొరులం జెజుపను జంపను జొచ్చి ధర్ధుపథంబుదప్పి యమ 

కెంకరుల చేతపడుదురు. జనన మరణాదులవలన కలుగు భయము నుజ్జ 

గించి పరమసుఖముపొందు మార్ల ముపచేశిం చెను. 

విదురుడు చినరివరకు గాంధారి ధృతరాష్ర)లను సీడవలె అనుస 

రించి అరణ్యమునకుకూడ వెడలి తపన్సుచేసికొని అతో_ద్ధరణమునకు 
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పూనుకొనెను. పాండవులు గాంధారి ధృతరాష్ట్రంలను, కుంతీమాతేను 

కురుక్నే(త్రమున ఆశ్రమము కల్పించుకొని తిపస్సు చేయుచున్న వారిని 
చూచుటకొొరకు వచ్చిరి. విదురుడు కొంతకాలము జలములను అనిల 

మును ఆహారముగా స్వీకరించి కొంతకాలము అవియు గానక శూన్య 

ఏిపినమున దై. న్యర హితసంచారియె మెలంగుట మునిజనులకునహితము 

ఆశ్చర్యముగలిగించినది. శాంతారధూళి మలినాంగుడు, జటీభాత కేశ 

పాళుడు, దిగంబరుడై, అ|శమసమిా పనునకు వచ్చిన జనులనామూాచి 

పొదలచాటునకు వెడలెను. ధర్మరాజు ఓ విదురా! అని ఎలు7తి పలి 

"కెను, విదురుడు యోగమార్షమున తేన తేజోమయరూపమును ధర్మ 

జుని యందు (పవేశింపచే సెగు, 

యమధర్నరా జే విదురుడుగా ఆవిర్భవించుటచే అతడు ధర్మా 

ధర్మనిర్ణయము చేయుట తగియున్నది. (శ్రీకృష్ణుడు భీమ్మడు, ధర్మ 

రాజుల సరసన కూర్చుండతగినవాడు విదురుడు. అతడు ధరో[ప చేష్ట, 

మంతిమాణిక్యము. దీర్ణ దర్శి. నయవిశారదుడు. ఉభయపత్ హితా 

రంభుడు. ఎట్టి క్లిషసమయమునంటై నను మోమోటములేక సమ 

వ ర్తియై విదురుడు ధర్య్మోప దేశము చేసియున్నాడు. విదురకృత ఉప 

దేశము సర్భమానవాళీకి శిరోధార్యమైం యున్నది. ధర్మా చరణములో, 

ధర్మ్మపబోధములో ధర్మరాజు, విదురుడు పోటీపడుట  గమనింపదగి 

యున్నది. ధర్మస్యరూవుజే విదురుడు. 

రి. సంజయుడు 

సంజయుని జన్నవృ త్తొంతము ఆంధభారతములో పేర్కొని 

యుండ లేదు. సంస్కృత భారతములో గవల్లణము సూతసంజయులుగా 

నావిర్భవించినట్లు అంశావ తొోరవర్ల నములో కలదు. సంజయునకు గాన 

-ధిః అని పేరు, 
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“నంజయో ముని కల్పస్తు సూతో గవల్లణాత్ ౫” 
(సంస్కృతే భారతము ల అంళావ తారవర్తనము - 08 అధ్యా) 

అ ~ ఇ జ ర ల _ క సంజయుడు ధృతరా మని ఆంతరంగ్క్ష మం(తి. మాట నేర్చుతి 

వినయముతో ఎట్టి దుర్భ ట కార్య మైనను అవలీలగా నిర్వహించు రాయ 
బారి సంజయుడు, చిత్తశుద్ధిగల భృత్య ధర్మము నంజయ పాత ముఖ 

త్రి అల “శ శ్ | ఎ మున నిరూపితేము. భరతేపరమార్థమును (గ్రీకృముని ఆధ్యాత్మిక 

తత్త్వమును అర్థము చేసికొన్న ఉత్తేమజ్ఞూనిగా నితడు గోచరించును. 

అనివార్య కారణముల చే అధర్శ్మపతుము వహాంచియు సతీ ధ్యర్థ్హములను 

పడని సాధుశ్లీలుడు సంజయుడు. 

విదురుకు కోపించి వాసి నావురమునువీడి పాండవ్రులున్న 
కామ్యుక వనమునకు చెడ లను. ధృతరాష్ట్రుడు ఆతని వియోగమువలన 

హృదయద్భృషప్థి లేనివాని భంగి విచారించి సంజయుని పిలిచి విదురుని 
తోడ్కొ-నిరమ గ్రని పంపెను. సంజయుడు ముగుముందు ధర్మజుని అను 
వుతిన ' పొంది విదురుని తోడ్కొ-నివ చ్చుటలో తన వచోనై వుణ్య 
మంతయు ప్రకటంచియున్నాడు. ఏకుద్ధ కార్యమును సానుకూలము చేయు 
నేర్చు అతనిలో పుష్కలముగా నున్నది. 

ధర్శరాజాదులు (జాపదీనహితులై అరణ్యములలో కష్టనష్టము 
_ లస్నియయము ననుభవించి రాజ్యభాగముకొరకు (ద్రుపదవురోహికుని రాయ 
సారము పంపిరి, ధృత రామ్ట)నకు పాండవుల రాజ్య భాగము ఇచ్చుట 

ఎంతమా [తము ఇష్టము లేక అనునయ వాక్యములచే ధర్జుజుని మనః 
“క్రేశమును ఉపశమింపజేసి వంశరక్షణ, బంధురక్షణ అను బాధ్యతలను 

ధర్భజునిమై పెట్టి అతనిని శాంతుని చేయందల౨చెను. అటుల నచోదుర్యో 

ధనుడు ఒప్పకున్నను ధర్మరాజు యుద్ధమునకు పూనుకొనకుండ చేయ 
వచ్చు ననుకొనెను. అనగా రాజ్య భాగములో చిల్లి గ్ వ్వమయైనను ఇయ్య 

కుండ్య యుద్ధము చేయకుండ పాండవులను మెత్త్రబరదుట ధృతరాష్ట్రుని, 
(ల్లు 
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యొక్క కూ టపీతి. ఈ దురుద్దేశముతో సంజయునీ రాయ'బారమునకో 
పం పెను. ఇట్టి అత్యంత క్షష్టమెన రాజకార్యనిర్వహణ బాధ్యత సంజ 

యునివై నిడెనన్న చో, ధృత రామునకు అతనివై ఎంత గాఢ్యప్రత్యయ 

మున్నదో తెలియుచున్నఏ. (ప్రభువునకు విదరునివపై కన్న సంజ 
అ 

యునివై అత్యంత వీ శ్యాసమున్నది. పాక్ ముతేప్పిన వ్యవహారములను 

సమట్దులగు రాయబారులు కౌశలముతో పరిష్యూరింతురు, అదియే 
అలి 

సంజయుడు చెను. 

ఉభయపతు హితాభిలాపీయు, యుకాయు కృ వివేకళీలియు? 
రాజుల నమవీములో మెలగవలసిన నై పుణ్యముక లవాడు, సంభాపణా 

చతురుడు అగు నంజయుడు ఈ రాయబారము నిర్యపించినతీరు అత్య 
ద్భుతము. అభర్జుమును ధర్శముగ (పతి భానింపశోయుటలో తనయుు క్రి 

నంతను [పయోగించెను, ధృతరాష్ట్ర్రునకు పాండవులపై మిక్కి-లిపీవు 
క లదనియు, పరాభవభిన్న మానసుల యోగవేేవమముల  పేరుపేరున 

అడిగినాడనియు, సంజయుడు పాండవులకోపాగ్నిని శాంతింప చల్ల నిసీరు 
చల్లుచుు (పనంగము | పారంభించినాడు. 

“భాగ్యమున నిన్ను గనుగొన బడస్కి నాదు 
చూడ్కి. చరి తార్థ మయ్యె; నస్తోకవుణ్య 
ధనుడు మాతండి ధృత రాష్ట్రధరణినాథు 

డిందు మాయుస్మి- విని |పియ 'మెసక 'నెనగ.)) 

“అనుజులు సీన్రను |దోవది 

యును బు[తచయంబు నున్న యోగ కేమం 

బున తేట గారయ బు త్రెం 

చె నితాంత స్నేహపూర్త చేతోవృ త్తిన్” 

(ఉద్యోగ _ (పథమ - 278 274) 
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ధృత రాహ్ము9కు వృద్ధు ననియు, అతని మాట నుతులు వినుట 

లేదనియు, అటి మో "పెదగం|డ్రిమిద గారవముచేతనై న యుద్ధము 

చేయవలదని, పాండవులతో సంజయుడు చెప్పెను, పాండ డవ్రులకొసంగ 

వలసిన రాజ్య భాగము నంగతి (పస్తాఏంపక క యుద్దము సర్యానర్గ (పద 

మని చెప్పటయే ఆతని రాయబారవు సా రాంకేము. 

ఎంత కఠినమైన మాటనై నను (వీయముగ (పతిపాదించుట ఆత 

నికి చక్కగా తెలియును, 
C=) 

“పాలీక కౌరవులు దు 

శీలత చెడదలచిశేని, జెప్పెద, రుధిరా 

భీలాన్నంబునకంకెను 

మే లగు భిహొన్న మైన మానడవడికిన్ ౫” 

(ఉద్యోగ - (పథమ = 829) 

తన యేలిక యొక్క- దుర్మార్లమును అధర్మ మును కప్పిపుచ్చి తేన 

యెలిక నిరోపీయని నిరూపీంచుటయీ సంజయుని కూటనీతి, సంజయు 

రాయబారమనగా శువ్క-|పీయము లు, శూన్య హాస్కములు. సంజయుని 

రాయబారఫ్థు తెరగును ధర్మరాజు చక్కగా. వ్యాఖ్యానించినాడు. 

“విను సంజయ! పతపాతవృతి, విడువుమో” | 
(ఉద్యోగ (పథమ = కి22 

“. .. నీ పలికెనట్రిద, ధర్మువులట్ల యుండి బోధ నులరయంగ 

వచ్చిన అధర్షములై చెడు” 
(ఉద్యోగ = (పథమ - 894) 

జ్ఞానియైన సంజయుడు కౌరవుల అధర్భమును గుర్తించి పృభునున 

శీకాంతమున హీతోపదేశముచేసి కర్హవ్యమును ఉపదేశించెను. ధర్భ్శ 

రాజుయొక్క ఓీద్నును వెజువుగా భాసించుట తేగదని చెప్పెను, 
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“సాదు శే7నేని నిను తలపాలమునన కాని నిలువదు 

సుమ్మా!? 

(ఉద్యోగ ల ద్వితీయ - 18) 

“ఆలువబిడ తేని యటి (తిమ్మరి యగు 
Go (J) ( ॥ 

కొొయ్యగాక, కుదుట గూడు వెట్టి 

కుడుచువార లిట్టి [క వ్యాదంబులు “నేయ 

జ్ొచ్చు టిచ్చగించి చూతురయ్య.” 

“అనయము వుళై జూదమున యప్పడ; మెంతయు జిచ్చు 

వెట్టి కా 

ల్రినయది నీయు"వీక్షయ, వళీకృతచిత్తుడు ధర్మసూతి మె 

త నివులి; యెల్లవారలు నథర్భుము న్పయి బెట్టునంతేకు 

న్వినడును గానడుం విదప నీకును నాకు మరల్పవచ్చు నే” 

(ఉద్యోగ ద్వితీయ - 9 - 14) 
ఉభయపక్ష హి జాభిలాప్.ైన సంజయు డేమా[తము మోహమో 

టము లేక ధృత రాష్ట్ర)ని దంభ (ప్రవృత్తిని ఖండించి, కర్న వ్యమును 
ఉపచేశించుట ఆతని ధ ర్మాభిముఖ్యమును తెలియచేయుచున్న ది. 
సంజయుని వచోనై పుణ్యమును ధర్మరాజు మిక్కిలి (ప్రశంసించెను, 

“దుర్తయమును బె 

ట్రదమును బెండును నగు పలు 

కొొదవదు సీ నాలుకకు - నయాన్నత యెపుకున్” 

(ఆదోగ - (పథమ - లిరకి) 

ధృత రామ్హ్రిడు మహాభారతయుద్ధ పారంభమున సంజయుని 

వీలిచి ఏ బలమును చూచుకొని ధర్మ రాజు కౌరవ్రులవై ఎత్తి వచ్చు 

చున్నాడని (పశ్నిం చెను, అపుడు సంజయుడు పొండవ్రల బలమును, 

21 
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వాసుదేవ పరబ్రహ్మ మహాత్మ్యమును సాకల్యముగ వివరిం చెను. సంజ 

యును పాండవ బలపరా[క కమములనుజగ్లించి ధృతరాష్ట్రుని చాన 

చేయుచున్నాడు. 

“అట మి న్నందిన మట్టి వానిపౌడ వెంతిన్నట్లు ఫాలాతీ నె 

క్క-టి క్రయ్యంబున గన్న ఫల్లును భుజాగర్యంబు "లెక్కించు, టం 

తటవానిం గొని ధర్మసూతి సమరో తా హంబుమె నెటీవ 

చ్చుటకుం గొంకునె _ ఏప్ర సక్క-నయి సిల్చుంగాక పా 

సై న్యముల్ 0) 

(ఉద్యోగ - ద్వితీయ _ 174) 

ఈవిధముగ సంజయుడు పాండనుల వర బలమును వివరిం చెను. 

సంజయుడు (శ్రీకృష్ణుని పరమేశ్ళరతత్య (మును అర్థము చేసికొన్న మహా 

సని, సంజయు "కు 'వదవ్యాసమహార్షి అను, గవాముచే ధృత రాన్షునకు 

వాసుసేన పర్యబహ్మళత్త మును; వి ద్యావిద్యలను సాక కల్యముగ వివ 

రించచెను. 

“కతల సమస్త జగములు 

నొకడ జనార్షనుడు నిలిచి యొకతల యైనన్ 

సకలము ననార్క మాతం 

డొకరుని సారంబ చాల నుతృృష్ట వుగున్ ౨) 

(ఆన్ నో ఆ ద్వితీయ - 815) 

“ఎక్కడ నడచును సత్యం 

బెక్కడ ధర్భంబు వరగ్కు నెక్కడ గలుసం 

జక్క_టి, నిలుచు౨ గృష్షుం 

డక్క-డు నత డున్న కడన యగు జయమధివా'”” 

(ఉవ్యోగ - ది తీ న - 817) 
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“సాతి తక రాజ దజసతామస వికారంబుల (తిపష్పులం బడక, ధర్మం 

బాచరించుచు భావళుద్ధి గలిగియుుఎడుదు; దీన చే నచ్చ్యుతు నెబుం 

గుదు; విద్య యిట్టిది; సికునుం ద క్కౌవ్వర్నికె నను నతని నెబుంగుటకు 

నిదియ తెరు, విట్టిదిగాని విధం బవిద్య” 

(ఉద్యోగ = ద్వితీయ - 820) 

నంజయుడు తాను అచ్యుతుని తత ,ఏమును చెటింగినవాడనని 

చెప్పుటకం"కు విశేష మేమున్నది. వ్యాసమహర్షి సంజయుకు అత్యంతా 

ను డనియు, అట్టి ఆప వాక్యమును ప్రృమాణముగ తీసికొని (పవరి_౦వు 

మని భృతరాన్హు)ని _ప్రబోధించెను. భీప్మపర్వమునుండి సౌ పిక 

పర్యమువరకు ప్రధాన విషయము యుద్దము. ఇది సర్వజనాకర్ష ణీయ 

మైనది కాదు. యుద్ధమనగా రక్తృపాతము. బీథత్సేము. అట్టి కథను 
రసవంతముగ చూచినది చూచినట్లు చెప్పుట సంజయుని వంటి మహో 
ఫుకువునశే చెల్లినది. 

““వేదన్యానమునీశ్వరు 

పాదంబులు దలంచి (మొక్కి భక్రిరసె కా 

స్వాదనసుక రా నందో 

శ్చాదనదివ్యమతి నగుచు దగ నెటిగింతున్ ” 
(భీహ 2 * ప్రథమ - 69 

విన్న దానికంటు చాచినవిషయము మానవుని హృదయములో 

చక్కు-గా హత్తుకొనును. చూచినది చరా చునట్లు వినువారు ఆనండించు 

నట్టు రసవంతముగ చెప్పుట వక్ష నుబట్టి ఉండును. యుద్ధము ర కే పాత 

"ముతో జననహ్లముతో కూడి తలచుకొన్న నో, భయము, హేయ 
భావము కలుగును. అట్టి యుద్ధమును ఐదు. పర్వ్యములలో విసుగు 
జనింపకుండ 'తెలువుట, బారుభీషణముగ వర్తించుట) సంజయ తిక్క. 

సార్యులకు మాత్ర మే చెల్లినది. ఈ పద్యము ఇరువురకు అన్వర్థ మై 
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యున్నది. సంజయుడు వ్యాఖ్యాతగా ధరుమహత్నమును, అధర్మవిహ 

ఫలితమును చెప్ప ధృత రాన్ట్ర)నిలో పరివర్హనము. తెచ్చుటకు సయ 

ల్నీంచెను. యుద్దసంచక్షమును సంజయునిచేతను కాంత తయమును 
శ శ 

భిమ్మునిచేతను చెపీంచుటలో వ్యాసమహర్షి కి వదియో  పరమాశయ 

మున్నది. సంజయుడు ధృత రాష్ట్ర్రూనికి విశ్వానప్నాతుడై న భృత్యుడు. 

అందుచే అతనిచే నమురపికారము చెప్పించుట సముచితమై యుండు 
నని భావించియుండును. 

చివరివరకు స.జయుడు వలికయగు ధృత రామని ఏడవల అను 

సరించియున్నాడు. సంజయుడు ఆత మ భృత్యుతై మహాజ్ఞానియై కార 
అడి రయి fa a 

గాంతరముల చే అధర్మ్శపతుములో నున్నను, ధర్మమును దైవమును, 

ఏడక కర్ణ యోగిగ జీవించిన సాధ్ధుశీలుడు. సంజయుడు ముసినంతతి! 
చెందిన వ్య క్షిక దా! 

6. భీ వ్యా చౌర్ఫ్యు డు 

వ్యాసమహా రి రాజర్షి గా భీముని చితెంచెను. (శ్రీకృష్ణుని తరు 

వాత పేర్కొ-నడగిన మహోేదాత్శమూర్తి భమ్ముడు. సత్యపరా [క్రమ 
సంపన్ను జై ఆజన్మక ర యోగిమయె గురుజన భక్తి సంపన్నుడై, పరమ 

పవిత్రమూర్తు బై న గంగాశంతనుల నందనుడై , భారతీయ హృదయ 
ఫీథము నలంకరిం చిన గాజర్థి. వ్యాసభగవానునకు ఇతనివై అపారమైన 
గౌరవము కలదు. దానికి నిదర్శనముగ నమస థర్శములు భీమ త్ర ముఖ 

మున వెలువడినవి. ఉత్తమ నచివ వ్యవస్థకు పతక భీమ్మడు. 

ఈమహోపురువుని జన్మ యే అపూర్ణము. పరమపవ్శితతకు వెళి 
ప్య్రామునకు (పతీకమైన గంగ యందు శంతన మహారఠరాజున కుద్భవించిన 

వాడు శాంతనవుకు, అష్టవసువులలో |ప్రభాసుడను వసువు వళిషఘ్ట శాప 
ముచే ఫీమ్ముడుగా నవతరించెను. గంగామాతయొక్క_ పావి[త్యము 
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తండ్రియొక్క సళ్య|వ్రతము లోకోత్స రపరా క్రమము, పుత్రునకు సంక 
మించినవి, 

గాంశోయుని బాల్యము మాతృదేవత సాన్నిధ్యమున సాగుట 
(పకంసింపదగియున్న ది. తల్లియే బిషయొక్క- (ప్రప్రథమ గురువు. మందా 
కిని పియసుతుని అలౌకిక గురువులకడ వి ద్యాధ్యయనము చేయించి 

నది. ఆ దివ్యమాత డియను[తుని గురుపరంపరను, ఆతని మహాత్స్య 

మును ఆత్యు క్షి లేకుండ (పస్తు లెంచినది. 

సాంగంబు లగుచుండ సకలవేదంబులు 

నది నె వసిష్టుతో సకలధర్శ 

శారా దిబహవిధళా త్రుముల్ శుక బ్బ 

హస్పకుల్ నేర్చినయట్ల నేర్ప 

బరమ స్త్ర విద్య నపురశు రాముండెంత 

దము డంతియ కడుదతుడర్య్యు 

నాత్శవిజ్ఞానంబునందు సనత్కు-హమూా 

రాదుల యట్టిడ యనఫఘునూ ర్హి. 

(ఆది = చతుర్ధ - 169) 

గాంగేయుడు అలౌకిక మహావుకుషులై న వశిన్షుడు, బృహ 
స్పతి, శుక్రాచార్యుడు, పరళు రాములకడ శు[భూపకు చేయుట చేతనే 

లోకోత్తర ధనువ్మ_ళా పాండిత్యము, ఆత్మజ్ఞానము కలిగినవి. ఇతడు 
రాజనీతిలో ధర్భమును మేళవిం చెను. 

విచ్శితఏర్యుని అనంతరము ధృతరాష్ట్ర పాండురాజులు బాలు 

రుగ నున్నపుడు ఇతడు రాజ్యపతినిధియై రాజ్యపాలనముచేసి (ప్రజలకు 
రామురాజ్యస్ఫూర్తి రిని కలిగించిన రాజమూర్థన్యుడు. రాజునకు ధర్మ 

బలమే డ్ _త్రమబలముని నిరూపీంచినవాడు, 
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భారతీయ సంస్కృతిలో జనవీజనకులు (పత్వతదై వతములను 

పవితభావన కలము, “మాతృ దేవో భవి, “పితృ దేవే భవి, 

“ఆచార్య శేవో భవా, 

అనునవి తె తిరీయోపనిషత్తులోని వాక్యములు, పనికి రమణీయ 

మైన వ్యాఖ్యాన మే భీమ్మని చర్చిత, జనఏ జనక సమారాధనమునకు 

మించినతేపస్సు లేదు. కృతయుగము. లో (శ్రీరామచంద్రుడు పితృవాక్య 
పరిపాలనార్గ ము రాజ్యసింహాసనమును అమైశ్వరములను తృణ పాయ 

ముగ త్యాగముచేసి భా ర్యానహితుడై అరణ్యమున కేగెను. నీీరాము 

నకు పదునాలుగు సంవత్పకముల అనంతరము రాజ్యము దక్కు-నను 

అఆశౌకిరణముకలదు.' మన ఇాంతనవునకట్రి ఆశపడుట కవకాశ మే లేదు. 

అతడు పితృపాదులకు పృునఃపరిణయము చేయుటకొటుకు నిజరాజ్య 

పరి త్యాగంబును (బహ్యుచర్య్మవతమును, సత్య|వతమును అవలం 

వం చెను. 

రాజ్యత్యాగముచే లోభమును, (బ్రహ్మచర్య వతముచే కోవ 

మును, వకకాలమున జయించుటచే చేవతలు భయ భాంతులై అతనికి 

భీషుడను విరుదునొసంగిరి. తండ్రియెన శంతనుడు పరమానంద భరి 

తుడై అతనికి న్యచ్భందమరణము (పసాదించెను. ఇట్టి అచంచల పితృ 

భక క్రి సత్య వతేము, త్యాగము, (పపంచసాహిత్యములో నెచ్చటను 

గోచరించన్ర. త్యాగమునకున్నశ క్తి కి అమేయము. (పతిభ చేకాని ఆభిజా 

త్యముచేగాని, ధనముచేగాసి, పాండిత్యము చే గాని, మనము అమ్మ 

లే_త్తగము వెందజాలను. మానను శు సత్య ధర్శపరాయణుడై , త్యాగ 

ముచేతనే లోభశామములను వళశమువేసికొని మృత్యువును జయింప 

గలడని తలియుచున్నది. భీము కు మృత్యుంజయుడు. ' 

- ఇమ్ముడు సంసారమును త్యాగము చేసినను, కుటుంబముయొక్ష్క 

'చాధ్యతనుండే తప్పించుకొన తలంచ లేదు. చి తాంగద, విచిత్రవీర్యు లను 
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సొంత తమ్ములుగా (చేమించి రాజ్య పాలకులుగ తీర్పిదిధ్ధెను. వారిరు 

వురు మరణించుటచే వారిపు[త్రులకు ధృత రాష్ట్ర వాండు రాజులకు 

వెండ్రిండ్తు చేయించి కంటికిరెప్పగా కాపాడెను. మనువులైన కౌరవ 

పాండవులు లోకములో సిస్సీమపరా[కమ సంపన్నులుగ “లునగొందు 

టకు ఏంతయో ప్రయత్నించెను. కురువంశ మహాభ్యుదయ మే అతని 

బీవితేపరమార్గము. తాతగారు మనుమలను ధనుర్విద్య్యా ఏశారదులై న 

కృష(ద్రోణాణార్యులకడ విద్యా భ్యాసము చేయించెను. ఆతడు సంసార 

ములోనున్నను సుఖనుఃఖాది ద్వందృముల కతీతుడె న యోగిగా 

జీవించెను. మానవులు సుసారములో ఉండియు యోగి చి త్తనృత్తితో 

జీవించిన ము క్రివాందుదురసి ధ్వసితోము. 

భీముడు లోకోత్తర  ధానున్ము-డయ్యును, (బహ్మజ్ఞానియె, 
(శ్రైకృష్ణుని పరతత్త్వ్వనమును అర్థముచేసికొన్న మహాభిక్కుడుగా గోచ 

రించును. రాజసూయయాగ సమయమున ధర్మరాజు అర్హ్హ్య(పదానము 

యాల! అయ 9 చేయుటకు పూజ రు డయిన వ్యక్తిని నిర్హయింపువుని వీతామహాుని 

(పన్నిం చెను. కీక్ళష్ణుకు ఏ కారణములచే జగత్పూజూస్తుడో 

వేదోక్కవిధమున భీష్మ తపస్వి నిరూవించెను.. 

“రే్దరీకుహరంబు రుచిరాంశుతతి జేసి 

యకర్కు-ండు వెలిగించునట్టు.లమృతే 

సందోహానిష్యుందచం (దిక జేసి నీతాంశు 

డానందించునట్లు సకల 

జనులకు దనదై నసదమలద్యుతి "బేసి 

తనరంగ చేజంబు దనుఫుదాన _ 

వేయుచు నున్నస ల్చేన్టుండు ఫుండరీ 
కాతుండు గబ్బమ్ద డనాదినిధను ,. 
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డజ్జనాభు డుండ నర స్రంబునకు సిందు, 
జ య 

నర్హులొరులు గలరె యజ్ఞ పురుషు 

నఖలతోకపూ పూజ్యా నచ్చుతు ఒరాజింవు 

మధిప ! యదియ చూవె యజ్ఞ ఫలము 

(నభా - ద్వితీయ - 6) 

“ఉత మజ్లానవృద్దు నానుండే నేని, 
శాన్ య దు 

బాలుడయ్యును బూజ్యుండు (బాహ్ముణుండు 

క్షత్రియుడు పూజ్యు డమితవి[క్రమసమృద్ధి, 

నుర్విపతులతో నధికుడై. యుండచేనిలో.” 7 

“ఈ రెండు కారణముల ము 

రారాతిీయ యగ గ్రమునకు నరు డు జగదా 
యు పొ 

భారుండు మాక కాదు స, 

దారాధ్యుడు విప్టప(త్రయావాసులకున్, 03 

(సభా - ద్వితీయ = 25, 26) 

బుద్ధియు మనమును బుకుషుడు 

నవ్య క్త మగుచున్న (పకృతియు నంబరంబు 

ధరణియు దరణియు దహనుండు 

జందుండు గాడ్పును దిక్కు-లు గాలములును 

దానమై జంగమస్థావ రాత క 

యమున నకలభూతపపంచంబు నెల్ల 

దనదివ్యశ క్తి క్ర్్మె దాల్చినస ర్యాళ్ళు 

సర్వభూ లేశ్వరు సర్వవంద్యు. 09 

(సభా లు ద్వితీయ జా 29) 

భీవ్మస్తుతియే వివ్ణుసవాన)నామముగా ప్రసిద్ధి పొందినది. అది 
సో[లీవాజ్బయములో శిఖర శేోఖరము. భీష్ముడు (బహ్మానిన్లుడు, అతని 

విమ్ణుస్తుతి వేద పతిపాద్యమైనది. 
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ఏీమర్శకులు _ భీష్ముని ీలముడె నిండారోపణము చేయు 

చున్నారు, పాండురాజు మరణానంతరము దుర్యోధనాదులు పొండవు 

లను సంహరించుటకు లాక్షగృహదహానాదులు చేయుచు అధర్మపరా 

యణులై న నంగతి తెలిసియు భమ్మడు ఏల ఉపేవీంచి ఊరకండెను ? 

జూదమును నివారించుటకు తాతగారు ఏల [పయత్నింప లేదు? ధర్మా 

ధర్మములు తెలిసిన మహోదాత్తమూ కర్ని; అన్రు శేస్రు ప్రావీణ్యము 

కలవాడు, ఉభయవంశ (కేయోభిలాపియైన భీష్యుడు _దౌపదీ పరా 

భవమునకు పాల్పడిన దుష్టచతుష్టయమును ఏల సంహారింపలేదు ? 

నుహాభారతీయుద్ధము నందు అధగ్హము కౌరవులపతుమున ఉన్నదని 

గురించిన భీష్ముడు కౌరవపకుమునే పట్టుకొని వల (చేలాడినాడు. 

భీష్టునివంటి మహావురుముడు మొట్ట మొదటనుండి అధర్మము జరుగు 

చుండగా ఇెదాసీన్యము వహించుట చేతనే మహాభారతయుద్ధము 

చావురించినది. ఈవిధముగ ఎన్నియో అభాండములను ఆ తపస్వివై 

వేయుచున్నారు. ఈ (పశ్నలన్ని టికి భారత మే (ప్రత్యుత్శరము చెప్పు 

చున్నది. వకచేశమును చదివి, కామ్మకోధ లోభ దూపషితమెన 

దృష్టితో చూచువారికి ఇక్షు (భాంతి కలిగించును. ధర్మసూతంము 
తెలిసికొనుట అత్యంత కష్టము. ఏనాడు భీష్ముడు దాశరాజుకడ నత్య 

వలికి పుట్టిన బిడ్డలకు రాజ్యా ధి కారము దానముచేసెనో, ఆనాటినుండి 

సామాన్య పారుడు, రాజునకు భృత్యూడు, పాండురాజు రాజ్యాధి 

కారము పొందినశకీతిని విదురుడు మం తిస్థాన మలంకరించెను. పాండ 

వులు మంచికి, చెడ్డకు (శ్రీకృవ్షునిసాయమును అర్థించుచున్నారు. ఈ 
విధముగా మనువులు (పాజ్ఞుల స్వయముగా కార్యములు చక్క- బెట్టు 

కొనుట పూచి తాతగారు తృ పి పడి రాజ కార్యములకు దూరముగ 

నుండుటకు [పయత్నించిరి, దుర్యోధనాదులు పాండవులను సంహారించు 
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టకు చేసినకోట9లు _"తెలిసియు తగిన సాక్ష్యములేకుండ పీభువై న 
ధృత రామ్ట్రిని ఏవిధముగా నిందింపగలకు ? వంశప్రతిష్ట, రాజ్య 

ప్రతిష్ట కాపాడవలసిన వమో వృద్ధుడు "తాను పనిగట్లకొని ధృత 

రామని మందలింపగలడా ? భీవు డు జూదమును, (డాపదీపరాభవ 

మును వీల నివారింపలేదు ? అనడానికి సమాధానము కలము, ధృత 

రామ్హ్రడు మహో రాజుపదవిలోనుండి సుహృద్దూ్య్యూతమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. 
సమానపు ఖాయిదాలలోనున్న ధర్మరాజు దాని కంగీకరిం చెను, 

మధ్యలో సామాన్య పౌరుని స్థానములోనున్న భీమ్మడు ప్రభువును 
ప్రశ్నించుట తగునా ? ఏని అన్ని టికంకే బలవత రమైన కారణము 

ఉన్నదని డఊహింపవచ్చును. భీము నకు తల్లి అయిన సత్యవతి యందు 

అచంచలమైన గౌరవము. ఆమెతో చెప్పకుండ భీష్ముడు ఏ పనియు 
చేయలేదు. ఆమెకును భమ్మనివై అత్యంత గౌరవము. ఆమె ఈలోక 
మును వీడిపోవుచు తమ్బులకొడుకులై న పాండవ కౌరవుల బాధ్యత 
భీమ్మనికి ఇల్ల డ పెట్టి చెల్చియుండును. తాతగారు వారినందరిని పెంచి 
పెద్దచేసి పెండ్లిండ్లు చేసినాడు. కన్న (చేమకంు పెంచిన పేమ చాల 
దొెడ్డది. అట్టిచో ఛీమ్ముకు "తాను వొంచి పెద్ద జేసిన ధృత రాషప్ట్ర్రనివై నను 

దుర్యూధనుని మై నను క_త్తిదూయగలజూ ? ఎంత కూరుడై నను తాను 
చించి "పెద్ద చేసిన వృతుమును సహితము స్వయముగా. కొట్ట లేడుగదా 2 

_దాపది పరాభవము పొందుటకు పూర్వము తాను ధర్మ విజి 

తనా? అధర్మ విజితనా* అని (పత్నించినది. ఆ సమయమున వితా 

ముహుడు ఎంతయో విచారించి ఇట్లు చక్చను, 
, బై 

“అన్యా! సీ ప్రుశ్నంబునకు నుత్తరం బయ్యు ధిప్ట కుడు "సెపు 

వలయు గానినాడు ఢర్మసూమ్ముత యెవ్యరికిని నెటు గహానంబు. 

దీని ఫలంబు వేగంబ యిక్కు-రుకోలపాంసను లను వింతురు.” 

(సభా ఆ ద్వితీయ జా 245) 
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ధర్మాధర్శ నిర్ణయము చేయు సమర్థత ధర్మ రాజున శే కలదని 

చెప్పెను. దీనివలన అతనికి ధర్భమునై నున్న అత్యధిక గౌరవము 
తెలియు చున్నది. కౌరవుల కార్యము అత్యంత పాపవుయినదనియు 

దాని ఫలము వారు అచిరశాలములో బొందుదురనియు వెప్పెను. 

అజన్మయోగిమైన ఛేమ్ముని హృదయమునకు గాయము కలుగుటయే 

కౌరవవంశేనాశమునకు బీజము. 

మాయాద్య్య్యూతమువలన సిద్ధించిన అక్రమ విజయముతో దుష్ట 

చతుషయము పటపగములు బేక్ష దుర్మార్లమునకు ఒడిగటిరి. మహాోపతి 
రి 6) ౧ 1) ఉం 

వ్యతయగు [చెపది వస్త్రములను దుళ్ళాసనుకు బలవంతముగా లాను. 

ఆ మహోపతి[వ్రత ఆ_ర్తనావము మిన్నుముట్టనది. వా తొవరణవముంతయు 

మహాభయంకరముగా బీభత్సముగా తయారై నది. ధర రాజు కీటమిని 

అంగీకరించి తలవంచినాడు, కురుకు లేశ్యరు కు, ఉభయవంశముల మేలు 

కోరవలసిన ధృత రాహ్ర్ర)డు బెల్లముకొట్టిన రాయివలె ఊరకున్నాడు. 

బ్ర క్షీస్ట పరిస్టిలని బజారించుటకు అవశ్యకమైనని దైవబలము, బాహు 
౬ గాలు 

బలము. ఇట్టి .క్రీష్టపరిస్థితిలా ఫన్ముడు ధనుప్తంకారము చేసి, దుర్మాస్ట 

లైన కౌరవులను చీల్చి చెండాడి, డ్రాపదీసాధిని రథీంపనవసరము 

లేదా ? కాని భీమ్ముడట్లు చేయలేదు. (శ్రీకృష్ణావతార [ప్రయో జనము 
దుష్టనంహారము. అది డై వమునశే భీష్ముడు వదలినాడు. తాను చెప్పి 

నను ధృతరామ్టుడుగాస్ దుర్యోధనాదులుగాని వినుస్థితిలో లేరు. 

వీతాముహునకు ఈనాటికి కాకపోయినను మరొకనాటిశై నను. 

మనువులందరు కలసిమెలసి ఉండు మంచిరోజు వచ్చునని ఆ శాకిరణము 

కలదు. అందుకొరశే భీమ్ముడు తనశక్తినంతను  (ప్రయోగించెను, 

భీష్ముడు చాల సందర్భములలో దుర్యోధనునకు పితో పచేశము 

వేసెను, దానికి కారణము మనుమలందరు కలసిమెలసి ఉందురనియే, 
7 | జో 



172 అంధ మహాభారతము - ఉపచేశము 

పాండవపాంచాల విభేదనోపాయముగూర్చి యోచించు చుండిరి. అప్పుడు 

తాతగారు నొక్కి చెప్పి9. 

“అప్పాండన్రలతోోడి విగ హంబుచేత శెన్నండును. నొడంబడ 

నేర వీత వై జామహం బయిన రాజ్యంబునకు ని సీయట్ల వారు నులు 

గావున వారికి నర్గ రాజ జ్యంటచ్చిన సీకును నీ బాంభన్రలకును లోకంబు 

లకును (బియంబోన నబ్లు గానినా డపకీ ర్రియగు గీ ర్తి నిలువుటయే 

కాదె రాజులకు జన్నుఫలంబు” 

(ఆది = అమమ _ ల్) 
6 

ఫరోషయ్మాత్రకు వెడలి పాండన్రలను బంధింపలేక దుర్యోధనుజే 

గంధర్వుల చ బంధితుడయ్యెను. అతనిని పాండవులు విడిపించీరి. 9ఇది 

దుర్యోధనుసకు చచ్చినంతపని అయినది. అహ్పుడైన దుర్యాధనునిలా" 

కొంతపరివ_ర్హనము రాకపోవునా అని భాంతిపడి వితామహుడు కా 

వో్యోపచేశము చే చేసెను. “నివ నమ్ముకొన్న కష్ట కరుడు పాండవుల శె ర్యా 

యుధనై వుణ్యములో పదారవపాలునకుకూడ 'హోలడు. గంధర్యులతో 

కలిగిన యుద్దములో ఏని చందము అర్థమైనదా ! 1 లేడా? 

“కులమును సిరియును జెటుపక 

యలఘుస్థిలి నింకనై న నప్పాండవులం 

గలసి మన వయ్య; నాదగు 

పలుకు ఏన గదయ్య: హితము బథ్యము జగ్హమి. 

అనిన భీము శ్ర వచనంబుల'ెక ననాదరంబు చేసి దుర్యోధనుండు 

గర్గసౌబలులం జూచి నవ్వుచు, వారలుం దమ్ములుం దోడన చన 

నక్క-డ వాసి చనియె; భీష్ముండును లజ్జ లజ్జితుండై నిజగ్భవామున 'కరిగె” 

(అరణ్య _ పప్ప = 04, 65) 

ఈవిధముగ భీప్ముపితామవాడు దుర్యోధనునకు. పాండన్రులతో . 

విరోధముపెట్టుకొనుట పాడిగాదని హితోపచేశము చేసెను. అద్రి 

అంతయు దుర్యోధనునిపట్ల అడవిశాచిన నెన్నెల అయినది. 



భీమ్మడు చాల సందర్భములలో కర్ణుని నిందించుట, సైన్య 

విభాగము చేయునపుడు కర్దుని అర్హరథునిగ సరొ-నాటకు కారణ 

మున్నది. అతనికి కర్టునివై ఏమాత్రము 'ద్యేవము లేదు. కర్ణుని (ప్రేరణ 
మూలమున'నే దుర్యోధనుడు యుద్ధమునకు కాల్ముతవ్వుచున్నాడని 

(గ్రహించి అతనిని దూరముచేసినచో దుర్యోధనుడు చెప్పినమాట విని 

సుఖముగా నుండునని ఇట్లు చేసియున్నాడు. భీష్ముడు శరతల్పగతుతై న 
సందర్భమున కర్గుడువచ్చి పాదాభివందనముచేయగా వంశాభ్యుదయమే 

తన జీవిత ధ్యేయమని నొక్కి. చెప్పెను. 

భీముడు ఆధర ము కారవ్రులపతీమున ఉన్నదని తెలిసియు దానిని 

పట్టుకొని చివరివరకు వల [వేలాడినాడు! అనుడానికి ఆతనిమాటే 

(పత్యుత రముగా స్వీకరిం పవచ్చును. 

“మిరు బాండుసుతులు నారయ నాకొక్క 

రూప కార్యమున్నరూవు వలుక 

వలయు గయ్యమైన వత్తు; మాలోన నా 

యునికి చందమునకు నుచితమిదియ.)” 

(ఉద్యోగ ఒం చతుర్ధ - 14ర్రి 

భీష్ముడు చిరకాలమునుండీయు కౌరవులకడనే యుండి చారి 

ఉప్పు పులుసు తిన్నందులకు అచ్చటనే ఉండి ఉండును. అర్హనుడుకూడ 

ఈ అభి[పాయమునే నమర్థిం చెను. 

“బహుమహితాయుధవిద్యా 

రహస్యసం వేది థా_ర్తరాస్త్రులకును మొ 

కు హీతేంబ కోరు సముడై. 

సపోయ మగువారలకు నచట దా నునికిన్. 

(విరాట _ పంచమ = 18) 
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భీష్టుడు ఆ కారణము చేళనే కౌరవ సై న్యాధిపత్యమునుకూడ 
ఠీ రొ ౮ ఒడ 
స్వకరిం చెను. అతనిహృ ద యమున ఛృత్యథర్భమునకు ధర్భమునకు 

సంఘర్ష ఇ కలిగినది. 

ఛ్ ఎలేవ్టిథర ఆము ననుసించి కౌరవపకుమును వహీించుటయా ¢ 

ధర్భము పాండవులపశ్షుము నున్నది కాన వారి నమసరించుటయా*! అను 

నది అతనికి చిక్కు- నమన్ను అయినది. వ్య క్తిగతేధర్మము ననుసరిం 

చియే భీమ్మడు కౌరవపత్తమును వహించెను. కాని అతనిహృదయము 

ధర్భ్మస పక్షమునెడనే మాటిమాటికి (వాలియున్నడి. మహాభారత సమరా 

రంఛమున సె సై న్యాధిపత్యము వహింస్రుమని దుర్యోధనుడు కోరగా అత 

డిట్లు చెప్పెను. 

“చెఅవారి నెల్ల దరమిడి 

నణుకుదు బాండుక్షి తీశనందనులను రా 

పణ చేయం చేయాడదు 

(ఉద్యోగ యు చతుర్థ - 150) 

. సమర (ప్రారంభ మున. పాండవులు, కౌొరన్రలు వ్రరుపక్షుములవారు 

తనకు కావలసినవారనియు, అర్థించినవుకు (కేయ ముప చేశింతుననియే 

దుర|ోధనునకు తెలిపెను. ఆ 'పేతామహుడు యావచ్చ క్రిని ఉపయో 

గించి సైన్యాధిపత్యేము నహించినపిమ్మట పోరాడుచున్నను దుర్భో 

ధనుడు అతని చిత తృశుద్ధిని శంకించి పాండవపక్షపాతి అని మాటి 

మాటికి నిందించెను. పి దిసముల యుద్ధములో ఛీమ్ముడు తనపేరు 

సార్టకము చేసికొన్నట్లు శత్రువులను చీల్చి చెండాడెను, అంబోపాఖ్యా 

నము చెప్పుచు శిఖండి ముందుండగా అర్జునుని ఎంతమా[తము 

జయించజాలనని తెలిపెను, ఎనిమిదవనాట శా(ి దుర్యోధనుడు పితో 

నుహుసి శీవిరమునకు 'నెడలి “నీవు (పక్క-కుతొలగి పోరికి కర్టుని పంపే” 
wr 7 
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అని కోఠినముగా పలికెను, మునుముడు లోకో త్తర ధానుష్ము-ని తాతను 

పట్లుకొని అంతమాటలన్నందులకు అతనిహృదయము బాణముగుచ్చిన ట్ 

రీతిని చాధపడినది. 

“అమ్మాట మనమునకు వా 

లమ్మ తాకుటయు భీమ్ము డత్యంత ఏషా 

దమ్మ్యున నించుకవడి మూ 

నమ్ము దగం డాల్చియుండే నతవదనుండై. ౨ 

(థీమ్మ - తృతీయ = 178) 

తొమ్మిదవకోజున భష్ముకు దావాగ్ని అడఏవై జృంభించు 

విధమున విజృంభించి పాండవ సెనను పట్టి పల్లార్చెను. ఆ క్షి ష్టనమయ 

మున (శ్రీకృష్ణుడు తాను చేసిన |ప్రతెజ్ఞను ఉల్లంఘించి చ్యకముపట్టు 

కొని భీమ్మునివై దుమికెను. 

భీమడు కారవచేనకు ఆధిపత్యేమువహించి పాండవులకు ఆత్మవ 

నోపాయము చెప్పుట న్యాయమా? అనుడానికి కూడ సమాధాన 

మున్నది. దురోోధనుగు తన చిత్తశుద్ధిని వనూటిమూాటికి శంకించి 

దూషించుచున్నాడు. మహాభారతీసమరములో రక్తము కాలువలై 

(పవహించినది. (శ్రీకృమ్ణుకు ధర్మపతమును అవలంబించినాడు. ఈ పరి 

స్థితులలో తానెంత (ప్రయత్నించినను కౌరవులకు జయముక లు గుట 

కలలోని మాట. అవి అన్నియు మాచి అతడు విర క్తిపొండి లేన వధో 

పాయమును ధర్మ రాజునకు ఎజింగించెను. ఇందు తప్పు ఏమియు లేదు. 

భారతములో ఇాంతిపర్యము రత్నము నంటిది. వ్యాసమహార్షి 

మానవాళీకి ఒనంగదలచిన ఉప చేశములన్నియు కందు కలవు, వ్యాన 

మహర్షికి ఆజన్మ యోగిమైన రాజర్షి యైన ఛీమ్మునిపై అత్యంత గౌర, 

నము, త తెరణముగా శీివితములో ఏమాత్రము కల్మవమంటని .. 
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వాడు, జ్ఞా నవృద్ధుకు, వ యోవృద్ధుడు ధర్శతత్వజ్ఞుడు ఆగు భీవ్మ 

పీతామహుడు ఉత్తమ జిజ్ఞూ ఎసంపన్ను డగు ధర్మరాజునకు ధర్మోప 

చేశము చేయుట ఎంతయు తగియున్నది. శాంతిపర్యమునకు ఛశాంతనవ 

గీత అను చేరు కలదు. అది ఛీమ్మాప చేశమువలననే సిద్ధించినది. 

ఢ్రికృమ్షుడు ధర్భ'రాజునకు ధర్బోపచేశమునేయుటకు భీన్యుజే సమర్హు 

డని నొక్కి చెప్పును. 

“పన తప్రోవిశేవమహానీయత చేసి జగంబు లన్నియున్ 

ఛావమునం గనుంగొన నృపాలమహోత్సర చాలు దీత డ 

త్యావిలచిత్తు డయ్యె సుహృడాప్మ మృటతిన్ దురపిల్లు నెవ్వగం 

బోవగ్మదోవు వీ దయిన వుణ్యతమస్ఫుట వాక్య సద్ధ :దతిన్ *) 

(శాంతి _ ద్వితీయ - 109) 

' “భరణి యంచాక నుండుసు స్థిరతే స్ు 

క్రీం. యందాక నమయస్ఫూ ర్తి, ర్రి దాల్చి 

నడవగలయది నీవు చె ప్పెడి సువాక్య 

ములును వేదతుల్యంబు లై “వలయుచుంకులి 

“ధర్శజునకు న సీచెప్పెడు 

ధర్మస్థితి వాక్య సమితి తాత్పర్యములో 

నిర్భలులై కొనియా డెడు 

ధార్భికులకు నుభయజగదుడాత త కలుగున్ ”’ 

(శాంతి _ ద్వితీయ - 148, 149) 

వ్యాసమహర్షి భీమ్మచరిత్ర ముఖమున మానవాళికి అమూల్య 

మెన సందేశములనొసంగను. ఆతడు జననీజనక సనమారాధనముకొరకు 

(బహ్మాచర్యమును సజరాజ్య పరిత్యా౫మును చేసి కామలోభములను 

జయిం చెను. అతడు రాజకి యై రాజసితిలో నీతిని మేళపించెను, అవక 
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పర్మాకమ సంపన్ను జై యుండియు మహోభ క్రుడై విరాజిళల్లైను అతడు 

చేసిన ధరో ప చేశము మానవాళి కి వేదతుల్యము. జీవితాంపము లోక 

పీతముకొరకు జీవించిన మహోదా త్తమూర్తి భీమ్మ తపస్వి. 

7. ధృతరాష్ట్రుడు 
“రేషమయ మహోతరుపు సుయోధను డురు 

స్క-౦ధమందు లోన గర్జు డలరు 

గొమ్మ సౌబలుండుు గుసుము ఫలములు దు 

వ్యాసనుండు; మూలక క్రి తండి [౫ 

(ఉద్యోగ - (పథము - 895) 

ఇది (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ కౌరవులనుగూర్చి చేసిన సూత్రప్రాయ 
మైన వ్యాఖ్య. దీని [పపంచీకరణమే భారత కథ, మన్యుమయ వృత, 

మునకు మూలక క్రియే ధృత రాష్ట్రిడు. వ్యాసమహర్షి చిత్రించిన 

సంప క్రిష్టవాత్సలలో నత్యంత పదధానమెనపాత ధృత రాష్ట్రడు, భారతము 

ప్రతినాయకుడు ధృత రాష్టు ను. ఇతడొకనగాపు ధర్శధఢ్యజి 

ళం ధృత రాష్టు్ర9డు దంభము, దుర్నీతి, అమితమైన వృత 

(చీమ, లోభము, మూర్తీభవించినవాడు. అతనిపలుకు తీయన్న 

మసస్సు క త్రికంశు పదునైనది, గోముఖవ్యాఘము. వృద్ధశే నేవ, 

కార్యసాధన కౌశలము, వ్యవహారదకుత్క, ఏజిగీష, రాజ్యూధీశార 

కాంత్ రాజ్యపరిపాలనా దక్షత అను మంచిగుణములు కలవు. మాత్చ 

ర్యము మొదలైన దుష్టణములు గలను, ధృతరాష్ట్రుడు కన్నులు 

లేకపోయినను ఆన్రలించిన (పగులు లెక్క- పెట్టు నై వుణ్యము గలవాడు 

లోకములో ధృత రాష్ట్రడు (గుడ్డివాడు, ధర్ముపత్షపాతి, కొడు 

కులు అతనిమాట విన లేదు, దీనికి అతడేమి చేయగలడు * అను అభి 

[పాయము సామాన్యాలలో కలదు, అది నత్యదూరము, భారతము 

23 
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బాగుగ పరికీలించినచో ధృతరాష్ట్రుడు దుర్నీతికి వుట్టినిల్లు. కాపట్య 
మునకు పట్టనగామ్మ. వ్యాసమహర్షి ధృత రామ్లు+ని మానవసహాణము 

లైన నవతేలోభము రాజ్యలోభము గలవానిగ చిత్రించి అతని 

కన్నులయెదుటనే నూరుగసకు కొడుకులను పోగొట్టుకొనుట చూచి 

పశ్చాతాపముపొంది ఆత్మజ్ఞానము పొందినవిధమును ఒక [క్రమములో 

వర్ణించి యున్నాడు, 
ల 

ధృత రామ్హ్రిని పృుత్రవ్యామోావహా రూపమైన ఉశేక్షుయే భారత 

యుద్ధమునకు కారణము. లోభము, దంఛభము, నుత ల్ వణ, ధనై షణ? 

అశోంతికి ఎట్టు దారితీయునో నిరూవీ=చి శాంతిపొందు ఉపాయమును 

ధృత రాష్ట్ర పా (త్రముఖమున మహర్షి జగద్ధిత కాంతత్ో (పబోధించి 

యున్నాడు, 

ధృతః ధ3ంపబడిన, రాష్ట్రము గలవాడు, తనకు ధర్శముగా. 

రావలసినదానికంటు అధికముగా కోరి తమ్మునిరాజ్య మును తనస్వంతము 

చేసికొని పాండవులను (వేమించుచున్నట్లు మైకి నక్కవినయము 

నటించెను, అధర్మమును ధర్మమని భావించి ధర్మశీలుడై న పాండ, 

ey ఈ తగన వులను దూరము చేసికొన్న దుగ్నీతుడే ధృతే రాష్ట్రుడు. 

ధృత రాష్ట్రొడు “ధర్భధ్వజి). దంభము ఆతనిలోనూరీభ 

ఏించినది. దంభమనగా పలుకొకటి చేయునది ఒకటి, ఇదియే 

కాపట్యము. త్రొకరణములు అతని స్వాథినములొ "లేవు. ధృత రామని 

హృదయము బాల నిగూఢమైన ది. జాసి యప య. ఖార్లస్యరూపము సునిశిత 

ముగ పరిశీలించినగాని అవగతము గాదు. అతసివా ప్రద నుము అగాధ 

మైన సుడిగుండమువంటిది, దురొస్టధనుడు "బాల్య మునుండియు పాండ 

వులను ఏదోవిధముగ మట్టువెట్టి తనమార్షమును సుగమము చేసికొను 
టకు నెన్ని యో కుట్రలను పన్నను.. ఇ ఇవి యన్నియు ధృత రాన్టుకు 
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చూచియు చూడనివానివలె నటించెను. ధర రాజును విధిలేక యువ 

రాజుగ చేసి వేరొకవంక వారినై అసూయ పెంచుకొ నెను, ధర్ధు 

రాజునకు యావరాజ్య పట్టాభిషేకము చేసినవిమ్హట ధృత రాషమ్రు)నకు 

నిద)పట్ల లేదు. ఎంతయో దుఃఖముతో చాధపడెను. అనగా తనవు[తు 

లకు రాజ్యూధికారము సున్న యీ. ధర్మరాజు రాజు అయినచో ఐక తన 

బిడ్డలు రాజ్య యోగము లేక 'బాధపడవలనసినదేనా * అను చింతతో 

అతడు ఎంతయో కుంబెను. 

“దూవీతస్పవాసాభావో ధృతరాష్ట్రస్య పారిడుషు 

స చింతా పరమో రాజా న నిదా మలభ న్నిక” 

(సం.భా - ఆది - అధ్యా - 189 న్లో - 27) 

ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులు, కౌరవులు తగున్రులాడుకొనుచున్నా 

రను నెపముతో పాండవులను ఖాండవ పస్థమునకు తొలివేసెను 
(డ్రాపదీ స్వయంవరసమయములో విదురుడు ధృత రామ్ట్రని సమిపించి 

పాండవులు జీవించి యెఉన్నా రని జచాపది పాండవులను వరించినదని 

తెలిచెను. పాండవులు (బతికియున్నందులకు ఎంత యోసంతో వము 
థృత రాష్ట్రుడు (పకటించెను. పాండవులు పాండుమపహోరాజుయొక్క_ 

ప్రతులుమాతమే కాదు. నా వత్రులపై కంక వారివై ననే నాకు 

గొప్ప ఆదరము అని |ప్రకటిం చెను. సరిగా అదియే దినమున దుర్యో 

ధన, కర్త, శకునులు ధృత రాష్ట్రాని సమిపించిరి. దుర్యోధనుడు తన 

మినస్పులో పాండవుల పై యున్న అసూయను ధర్మ రాజు యువరాజుగా 

అయినచో భవివ్యత్కాలములో వర్పడు ఇబ్బందులను తెలియ చెప్పు 

చున్నాడు. 

_“ప్ట్వీలని పాండుసుతులకు చెజతు నేను 
'వెజచుటకు తోడుగా నిష్టు విభుడ వీవు 
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చ 

పాండవ క్యేష్టునకు బీతి బరమయావ 
రాజ్య మిచ్చితి కురువృద్ధ రాజులొద్ద.7 

(ఆది - పుష్ట _ 121) 

ఆ మాటలువిని ధృతరామ్త్రకు పాండురాచే రాజాకు డని 

చెప్పెను. అవి దుగ్యోధనునకు ఎంతమ్మాతము రుచింపలేదు. అతడు 
తం[డిని పాండవులను ఏదో మిషమూాద వారణావతమునకు పంపువుని 
బ్లు చెరకు, 

“ఇందుల దుష్టజనుల వత, పాతవచనంబులుడుగునంతకును పాయం 

బున గొంతినె బాండ న్రలను తదీయ భృ త్యామాత్యవర్లంబుతో వార 

కశావతంబునకోం బుత్త ము” 

“ప నెల్ల పొద్దు సాయెషజలోన దలశు సీయభి(ప్రాయంబ 

యిది దారుఇం౧జు 

గాన వాకునకు జుల్క-న తేరనోప గడగి పాండవుల 
చేక్షత్ర మెట్టు లనుప 

గానగు మణి దిని గాంగేయవిదుర కలశ జాశ్వ స్రావము 

గెతముల్' బుది 

గా నొడంబకుదు చె కాదయ్య యనిన గ్ "గవ ల్యెష్టుందు. న 

(ఆది - షష్ట - “129, 180) 
దీనినిబట్టి దుకోధనునకు పాండవుల రాజ్యమును ఆపహారింపవలె 

నను దుర్భుద్ధి కలదు. ఇతడు చెప్పినది ధృత రాముడు చేయుచున్నాడు, 
ధృతరాష్ట్ర)డును పాండవులరాజ్యము తనబిడ్డలశే కట్ట బెట్టవ లెనని లీ 
గట్టిగా కోరుచున్నాడు. కాసి వై కిమ్మాతము చెప్పుట లేదు. ఇదియే 

ధృతరాష్ట్రుని దుర్నీతి. 

ధృత రాష్ట్ర) కు కాట రాజసీతిజ్ఞడగు కణికు డుపచేశించిన కూట 
రాజనీతిని అతురాల పాటించను. పాండుష్ట్మత్రులు. వీరులు, అత్యంత 



బలవంతులు, తేజస్సులు అగుటచే ధృతరాష్ట్రునకు అమితమైన చింత 
డమి కణికుసి విలిపించి ఇట్లు ప్రశ్నించుచున్నాడు. “పాండవులు దిన 

దినమునకు _ లేజోవంతువై.. (పకాశించుచున్నారు. నాకు వారికై 
అసూయ జనించినది. సీవు సంధి వ గహోదిక మైన నీతిశాస్త్రమున 

గొప్పవాడవు. నేను ఎట్టు కార్యమును సాధించుకొనవలెనో చెప్పు 
మనెను,” 

కణికుడు చెప్పిన నీతిలో (ప్రధానమైన విషయములు కలను. 
(1) దాయాది అన్నత్తుడై నను, పర్నాకమియెనను, యుద్ధకుశలుడయి 

నను వానినెట్లో మాయోపాయమున మట్టు బెట్టవ'లెను. రాజునకు దయ 
ఎంతవమా[తము తగదు, (2) గాజు అనుకూలమునుబట్టి గ్రుడ్డివాడు, 
చెవిటివానిగ నటింసవ లెను (8) కార్య సాధకుడు లోకము తేన్ను మంచి 
వాడని విశ్యసించుటకో తేగిన పనులన్నియు చేయనలెను. యాగములు 
చేయవలెను, కాహాయములు కట్టవలెను. జడలు వెంచవ లెను. మృగా 
జినములు ధరింపవ లెను. పూజోపవాసాదికములు నటింపవలను. ఈ 
[కియలతో మంచివాడని భ్రాంతిని కలిగించి లోకమునే వంచింప 
వలెను. (శ్ర పలు కెంతయో మృదువుగ నుండవలెను. మనసు కత్తి 
వాదర. గావ లెను. హృదయమున ఎంత విషమున్నను చైకి శ్నహ 

పూర్వకముగ మాటాడవ లెను, 

ఇవి అన్నియు తు. చ. తప్పకుండ ధృత రాష్రడు అనుసరించి 
నాడు. విదురుడు, సంజయుడు, భీవషు డు, అందరు. హితోపదేశము 
చెవినిల్లుకట్టుకొని చేసినను కణికుని ఉపదేశముమా(త్ర మే అతనికి 
రుచించినది. దీనినిబట్టి ధృతరాష్ట్రుని చిత్తనృత్తలోని క్రౌర్యము తెలి 
యును. ఇంతే దుష్టత్యము మనసులో పదిలముగా దాచుకొనుట జేతనే 
ఆతడు నూరుగురు కొడుకులను వోగొట్టుకొని కొమ్యలుకొట్టిన (మోడ 
యిన వృతీమువలె అయినాడు. అనగా మానవుడు దుష్టత్యముతో 
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కాపట్యములో ఇతరులను వంచించుటకు (ప్ర నుత్నించినచో డానవిహమ 
ఫలితము తప్పక అనుభవించి తీకునని సూచి*ము. 

ధృతరాష్ట్రుడు గు ప్తముగా మాయోపాయము లన్నియు పన్ని 
నాడు, ధర్మ రాజును వా స్తినావురమునుండి ఆవలకు పంపివేయవ లెను. 

అతడు తిరిగి వెనుకకు రారాదు. ఇంతలో దుర్యోధనుడు [పజలలో 

పలుకుబడిని సంపాదించుకొనవచ్చును. ఇవి ధృతరామ్ష+ని ఊహాలు. 

ఈ దురూవాతో పాండవులను వారణావతేమునకు పంప నిశ్చయించి 

ఒక పథక మళ్లెను. ఈ కార్యమును నెరవేర్చుటకు నియోగిం చెను, 

వారు వచ్చుచు పోవుచు వారణావతము రమ్యమైన పట్రణమనియు, ఆ 

పట్టణముననున్న పరమశిన్రుని దర్శనార్థము అనంఖ్యాక ముగ యాత్ర 

కులు వచ్చుచుందురనియు, అది దర్శనీయమైన (పబేశమనియు వేనోళ్ల 

వర్శించిర. పాండవులకు ఆ పట్టణము చూడవలెనని కోరిక కలిగింప 

చేసెను. దానిని పసికట్టి పారణావతము పాండవులకు నివాసయోగ్య 

మైనదనియు మారు అక్కడికి వెళ్లవలసియున్న చో వెళ్లవచ్చునని 

చెప్పెను. అటులయినచో అచట అన్నివర్పాటులు చేయగలనని హోమో. 

ఇచ్చెను. అచ్చట దుర్యోధనుడు లామౌగృహాము నిర్మింపచేసి సపరి 
వారముగ కౌం జేయులను వధించుటకు కావలసిన యత్న ములు చేసెను. 

విదురుడు ఆకు[(ట తెలిసికొని పాండవులనురఖీంచుటకు వలసినయత్న ము 

చేసెను. రాచరికము చక్కగా నడువవ లెనన్న చో రాజునకు మంతి 

సమైక్యము కుదురవ లెను, విదురుడు ధార్మికుడు, ధృతరాష్హు)డు 

అధార్శికుడు, కడకు ధర శ్రదూరమైన రాజక కిని ధర్చశ క్రిగల సచివ 

వక్ర గెలిచినది. రాజశ క్తి మంతశక్రు లకు నడువ ద్యంద్వ యుద్ద 

'మేర్చడినది. ఆ యుద్దమున రాజశ కి కి పరాజయము కలిగినది. విదురుని 
య 

నంటి మంతిమాణిక్యము ఎక్కడను. కనిపించడు. అట్టివాసి పీతో నీ 
గా 
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జేశము ధృతరాన్ష్ర)నిపట్ల చెనిటికి ఊదిన శంఖమునలి వ్యర్గమయినది. 
ఈ కుటతో ధృత రాను )డు తవు సి రాజ్య భాగములో అర్ధ రాజ్యము 

తన కొడుకులకు చతురముగ కట్ట బెశును. (శ్రీకృష్ణుడు అపద్గర్ణముగ 

కరూటరాజసితిని అనుసించెను, ధృత రాము జీవి కౌంతము అనుస 

రించినది స్వార్ధపూరిత మైన కూట రాజనీతి. అందుచేత నే ధృతరామ్హ్రిడు 

దుర్మాస్దడై నాడు. (శ్రీకృష్ణుడు ధర్ధుమును సంస్థావించుటకు సజ్జనులను 

ర వ్నీంచుటకు కూట రాజనీతిని అనుసంధించినను అతడు జగదారాధ్యు దే, 

ధృత రాష్టు)నీ రాజసీతి పు త్రవినాశమునకు దోహద మొన ర్చెను, 

,.  ధృతరాష్ట్రినిప్నాతను బాగుగ పరికీలించినచో అమితమయిన 
పఫు[తమోహము, రాజ్యలో భము కలిగియున్నట్టు గోచరించును. అందు 

చేత నే అన్ని అకార్యములను అధర్శములను దయాదావేణములు 

లేక చేసిఉన్నాడు, దురోధనుకు రాజసూయయాగమునకు వెడలి 
తత్సభా లమ తేనమనోనయంబుల కగ్నిజ్యాంలయై మహో డాహాంబు 

చేయుటచే సంత స్రుడై నాడు. పాండవుల రాజ్య వై భవము దురో్యోధ 

నుని కన్నుకుట్టినది. మాలిన్యముతో కూడిన బంగారమువలె. దుర్యోధ 
నుని హృదయము అసూయతో నిండిపోయిను. అన్న పానములు 

మానివేసెను. అది చూచి శకుని దుర్యోధనుని ఫరీర శార్భ్య వై వర్ష్య 

ములు ధృత రాష్ట్రునకు విన్నవించెను. అదివిని ధృతిరాష్ట్రుడు అదిరి 

పడి కొడుకును ఒడలంటిచూచి కడు దుఃఖతుడయ్యెను. అడే మంచి 
సమయవుని ఎంచి శకుని పాండన్రల రాజ్యలమ్మీని మాయజాదమున 

ఓడించి దుర్యోధనునకు ఇత్తుననెను. వెంటనే దుర్యోధనుడు ఈ శకుని 

మతంబునకు ఒడంబడువముని మొండిపట్టుపాకైను. ధృత రామ) డు ఇది. 

దీర్ణ దర్శి, ధీరమతి, పిదురునితో ఆలోచించి చేయుదముని చెప్పెను. 

అంత. దుర్యోధనుక్షు పాండవపత్సపాతియగు. విదురుడు దీనికి ఎంత. 
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మా(త్రము అంగీకరింపడనియు సీను దీనికి అంగీకరింపని పక్షమున 
అగ్ని లోపడి (పాణకుంలు విడి చెడననియు, ఆనె న సీను విదురుడు గళ్ళు 
చల్లగా నుండవమ్సునని తెలి పను, ధృతే రాష డు ఇది ఆచితముకాదని 
తెలిసియు పుత్రుని ఆహ్తాదముకొరకు అంగీకరిం చెను. ధృత రాము )నకు 
జూదమిసిన అంత రాంతరములలో నిష్ట మే. విదురుడు ధృశరాష్ట్ర)నితా 
శకుని దుర|ోధనుల దురగ్య వసాయమును నివారింప్రుమనియు నొక్క 
చెప్పెను, ఢృతరామ్రడు తన సహజమయిన వచోనై. పుణ్యముతో 
ఇట్లనుచున్నాడు : 

“నుత్మ్రల కేల భేద మగు భూనుత ! యేనును సీవ్ర జాహ్నవీ 
సుత్తుడు నుండగా నహితిమున్ భయమున్ చొరకొన్న నాకు నా 
పుత్సు)లకుం బృసాదకృత బుద్దులు వేల్పులు గాన దీనికిన్ 

మిత్త్రనిథ్ ! గెమొడంబడుము మిన్నక నంశయమంద చేటికిన్ 2 
(సభా _ ద్వితీయ - 188) 

ఈతని మాటలవలన లోక స్వ బావము వెల్ల డియగుచున్నది. 
స_ప్తవ్యసనములలో జూదము, అత్యంత పమాదకర మైన. ఒకవ్య క్రి చక్ర 
ఆటకు బానినమై ఆటలో ఒకవేయి తేక్కు_వకాగా ఇంటిలోగున్న తన 
వుతు)ని పిలిచి కూర్చుండ బెట్టుకొని ఎటాకుట మొదలు పెట్టును. 
ఇంతలో బుద్ధిమంతుడు వచ్చి వఇదియేమి నీవు ఎట్రయినను పాడయినావు. 
సీఫు[త్రునికూడ ఎందుకో సాడుచేసెదవు అని |సన్నీంచెను. అనకు 
అతడ్తు నవ్వుచు సరదాగా. కూరుచు-డ బెట్టితినని తాముచేసిన తప్పును 
సమ ర్రించుకొనును, ధృత రాష్ట్రాడు చేసినదికూడ అట్టి ఘూ రాపధమే, 
పాండవులను జయించుట వాలకషప్టము. జూదములో ఒకర కు 
బిందువు చిందకుండ ఒక్క-భటుడును మగశించకుండ ఒక్క చిల్లు కాని 
ఖర్మ్బుకాకుండగ _ సాండవై క్వేర్యము జూదముమూలమున తన 
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సొంతము చేసుకొనవచ్చునని ధృత రామ 9శు పాపద్య్యూతమునకు ఒడి 

యుధిఫ్టిరుడు దూ్య్యూతవ్యసనియై (_బొపదిని పణముగ పెట్టి ఓడి 

పోమెను. శకుని విజయగర్వ్యము నకు మేర మె బేదు. ఫీవ్మ ద్రోణాదులు 

భయకంపితులయి వణికివోవుచున్నారు. విదురుడు మొగము వాయ 

తలవాంచి దుఃఖతుడయ్యెను. ధృతరాష్ట్రుడు అనందనముతో విదురుని 

ఏవుతటి “కింజితను 1” *“జయింపబడిరా * అని మాటిమాటికి 

(పశ్నించుచున్నాడు. ఆ క్షీసమైన సన్ని వేశములో ధృత రాష్ట్ర) 

దుర్యూధన కర ఫకునులు నంతోవపడిరి, నద స్యులందరును మిగుల 

దుఃఖంచిరి, ఇది ధృత రాష్ట్ర్రని దుష్టత్యమునకు సరాకాస్టు. కౌరవులు 

జూదముతో ఆగినారా ? _డాపదీమాతను జుట్టిపట్టి  ఈడ్చిరి, నా_మౌళ్ఞ్మి 

అగు [జాపదిని తనడాసీలతో కలసి ఇళ్ళు ఊద్యుమనెను. నిండుసభలో 

వస్తా)పహరణము జరి గను, దుర్యోధనుడు (ాపదీసాధ్ధి్షని తొడవై 

కూర్చుండుమని సంజ్ఞ చెసెను. ఈ దురాచారములన్నియు ఒకదాని 

నైనను ఢ ఎక రామ్హ్రడు అడ్డగిం చెనా ? "లేదు. ధృత రాష్ష్రనికి లవి 

అన్ని యు నమ తము లే. భారతీయ ధర శతయములో పాపము చేసిన 

వాడు, చేయించినవాడు జనుమోదకుడు పావు లే. అందులో మహాపతి 

(వతకు నిండునభలో మహారాజు పదవిలోనున్నవారు పరాభవము 

చేయుట ఘోరమయిన పాపము. అదియే ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని చే 

చేయించి ఆనందించెను. ఇంతకంశు నీచాతినిచముయిన దుష్టత్వమే 

నున్నది (i 

సామాన్యముగ మానన్రలకు సృతులనై నున్న పేమ ఇంతింత 

అనరాదు. అది ఒకొ-క్క-సారీ వెళ్రితిలలు వేయును. ఈ వ్యుతులవై 

నున్న వామశకారముచే దుర్యోధనుడు చేయు అకార్యముల కన్ని టికి 

24 
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ధృతరాష్ట్రుడు చూచియు చూడకుండ సమ్మతిని (ప్రకటించియే 
యున్నాడు. విదురుడు ధర్యార్థమధురముగ దుర్యోధనుని దుర్గ్మార్లము 

లన్నిటిని తెలియజెప్పి ఇట్టి దుర్శాప్లని_ విడిచిఇెట్టుటకంాు ఉత్తమ 

ధర్మము "లేదని నొక్క_చెప్పిను. అవు: ను ధృతరా్ష్రడు విదురుని 

మాటలకు మండిపడి ఇట్లు “చెప్పుచున్నాడు. నీవెచ్వుడును పాండవులశే 

హీతమెంతును. నా కమారులు నసీపాలికహితులు. నీ వాక్యమువలన 

నాకు దోచు అర్థమిం లే. కనుక సీను నా కహిోళరములయిన వదనము 

లను మాటిమాటికి నా ఎదుటనే నుకువుచున్నావు. పాండవుల 

కొరకునె. నేను నాకుమాగుని వదలుకొనగలనా ? దుర్య్యూధనుడు నా 

ర_కృమును పంచుకొని వుట్టినవాడు. ఇతరుల మంచికై ఎప్ఫుడై నను 

తనజేహమును నోసికొనయత్నించునా z సీకష్ట మైన చో నిటనునుండ 

వచ్చును, కాకున్న వెడలి పోవచ్చును. 

ధృత రాష్ట్రృనకు న్మతులవై ఎంత గాఢమైన ((పేమకలదో 

'తెలియనగసను. ఈ పుత్ర పేమ సజ్జనులకు హోని కలిగించినది. అందుచే 

నింద్య మైనది. 

ధృత రాష్ట్రని వ్య వ్నవహోరదక్షత, సూత శ్రబుద్ది అర్థము చేసికొనుట 

కడుంగడు కష్టము. ఆతనికి నొసట గన్నులు లేకపోయినను ఆవులించిన 
(శేవులు "లెక్క పెట్టువాడు. లోకములో ఒక అవయవ లోపమున్న 

వాడు మహో (పతిభాశాలిగ పవర్తించును. (దుపద సపృరోహికుని 

రాయబారము విన్న నే rat స్యము చేయక సంజయుసి పాండనుల 

కడకు పంపినాడు. ఆతనికి ధర్బృ రాజు ద యావంతుడ సెియు, . విక్రమ 

ఛాపణములతో పాండవులు లొంగ రసికు భర్నమునై వారికి అచం 

చలమైన విళా్యసము అనియు (గ్రహించి వానినే పశంసిందుచు వారి 
చేతితో వారి కన్నులను పొకువజూ చెను. ఈ ఉళ్హేశముతో సంజయుని 
రాయబారమునకు పంచెను, కెరన్గలు దుళ్యార్టు. అనియు, పాండవులు 
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ధర్శపరు లనియు వర్ణించి కుకువంశమునకు కళంకము తెచ్చిన కౌరను 
లను సకదిద్దుటకో ధర్మరాజు సమర్ధ్థడ డని పాండవుల మహాపర్మాకమ 
౦పద  తలచుకొన్నచో ఛయకంపితుడనగు చున్నా ననియు యుద్ధము 
ర్యానర్ధ సడమునియుు, ధర్మజునకు సోదరులకు అత్యంత (వియముగ 

సంభాషింవుమని చెప్పెను, 

“నెయ్యము వాటించి, కడుం 

దియ్య మెసగ్క నలుక లెల్ల దీజబు నటులుగా 

గయ్య వును తలప్ర్పలోనుగ, 

నయ్యమనందనుడు నూనునట్లి తెజుగుగన్ ౫ 

(ఆద్య్యోగ - పథమ - 271) 

ధృతరాష్రు)డు చెప్పి పంపిన వ_ర్తమానమంతయు బీరువోకుండ 
తన వా క్చాతుర్యము అంతయు నుపయోగించి. సంజయుడు పలికెను. 
సంజయుని వాక్ చమత్కా.రమును న్తరాజు (కశీకృష్ణుడు (పత్యత్షు, 

రము ఖండించి నోశెత, కుండ పలికిరి . ధృతరాష్ట్రుడు వేసినఎత్తునకు 

(శ్రీకృష్ణుడు. అచట లేకున్నచో ధర్భరాజుకూడ చిత్తుగా బంధింప 

బడెకువాడు, ధృత రామ్షు డు మహా ఘటికుడు, (శ్రీకృష్ణుడు రాయ 
బౌారిగా వచ్చునని నంజయునివలన విని, ఎంతయో యోచించి ఒక 
పన్నుగడ పన్నెను. అతడు విదురుని పిలిచి (శ్రీకృష్ణుని లాంగతీసికొను 
టకు వివిధ మణినుయ రథములను, యవనాశ్వములను, ఛ్మదసామజము 

లను రత్న విభాహణములను, దానీనివపహా హాములను, కృృమ్టునకునమర్చించు 

డని ఆజ ద్ద ఇచ్చెను, దీనినిబట్టి దుర్మార్గులు బ్రికిరులను వంచించుటక్కు 

తమ గుప్పిటలో పెట్టుకొనుటకు ఎన్ని ఎత్తులు వేయుదురో అక్క 
చేదు. ఎదుటివారిలోనున్న కామాదికములను కెచ్చనొటి తము 
స్వార్థ ము సాధించుకొందుకు, ' దుష్షుల శా పట్యములా పడకుండ 
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తప్పించుకొనుట, ధర్శమార్షములో నడచుట, థీరమానవులు, పర 

మేశగర భక్తికలవారు మా(త్రమే చేయగలరు. 

ధృతరాష్టు)నకు నంజయుడు పాండవుల కడకు రాయబారము 

వెడలి తికిగివచ్చి అచట జరిగినసంగతి ఎెంతమా]|త్రము చెప్పక ధృత 

రాముని చెజామడిలిట్టి వురునాడు విషయము 'ెలిపెదనని వెడలి 

పోయెను. ధృవ రాష్ట్ర్రుకు మననుతో నెవ్యగ ఫొంది నిద్రపట్టక నాధ 

పడెను. అంత విదురుని రావించి, థృతరాన్హు)డు తనకు పాతోప 

"దేశము . చేయుముసి కోరెను. విదుకకు సూటిగ (పశ్నించెను. బల 

వంతుడు పై నెలిన బలహీనుడు ధనము పోగొట్టుకొన్నవాడు, దొంగ 

తనము చేయ వేచియున్న వాడు, కామాతురుడు, నిద లేక బాధ పొందె 

దరు. వీనిలో ఏడి నీమునసులో |పవేశించినది ? ఆ సమయమున విదు 

రుడు సర్వమానవ దుఃఖ (ప్రశమన కరమగు అమృతో పచేశమువేసెను. 

పాండవుల పాలు ఇచ్చి ఉభయులు క్రలసి మెలసి ఉండునట్లు చేయుమని 
భధృతరాషుని సిర్చంధిం చెను. నియత తపము, ఇం[దియ నిగ్రహము, 

(బహ్మావిద్య శాంతికి కారణములు. అన్ని టికంశు, ఇాంలినెొసంగు 

దివ్యమైన ఇ్రెపషధము, లోభ త్యాగ మే- అని చిలుకకు చెప్పి నట్లు 

చెప్పెను. ఇన్ని మాటలు ధృత రామ )నిషట్ల అడవికాచిన వెన్నెలమై 

ఒక్కమాటతో తన  సహజవుయిన వక్శత్యమును (పదర్శించు 

చున్నాడు, 

“నిను చెప్పినమూటలు నిర్శలములు జూ 

నిప్రణనమ్మతీములు - రాజసితిమార్ల 

బోధకంబులు సై నను, బుతు విడువ 

_నోపు ధరో జయతి యని యుండువాడ.” 

(ఉద్యోగ - ద్వితీయ _ 90) 
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ఈ పద్యమ.లో చివరిపాదములు అతనిన్నభావమును తెలుపు 

చున్నవి. ఏది వమైనను ఫ్మతునిమాతము విడువ లేను అనుట అతని 
అమితమైన వు[తేముమకారమును సూచించుచున్నది. ధృత రామ్షుడు 

తాను అధర్శము చేయుచు. ధర్జుమే జయించును అనుట తన పక్క-నే 
ధర్శమున్నదని గట్టినమ్మికమున్నట్లు తెలియుచున్నది. 

సునకు యుద తు న . ధృతరాస్రు ద్ధము చేయుట సమ్మిత మే యుద్ధములో 
కమ్మ, [దోణ, క ర్తాది పరులపై యధికమైన విశ్వానము కలదు. వైకి 
మా(తేము పాండన్రలు మహఃాబలవంతులనియు, కౌరనులను జయింప 

శ క్రి మంతులనియు భయపడుచున్న ట్లు నటించును. 

“ధర్శవుశ్రున కిక్క_డ తలపు భంగి 

యెట్టులుండు ? స్సై న్వంబులెల్ల గూడి 

యునికి వినియెనే |? యెవ్యరినొని యతండు 
క"రవులమోాద న్ త్రీ రాగలుగువాడు.” 

(ఉద్యోగ _ ద్వితీయ - 168) 
దీనినిబటి కౌరవబలము శ(తువులను జయింపగలదని అతనికి 

గట్టి నమ్మకము. 

పాతలు బా హ్యాకృతి చేత మంచివారలుగ గోచరించును. శాని 

అ పాత్రలనే క్లిష్టమైన సన్ని వేశములలో నుంచినచో ఎట్లు (ప్రవ ర్రింతురో 
వారి మన_స్తత్వము మనకు అవగతమగును, దుశ్శాసనుని అమానుష 
మగు వధను భీముడుచేసిన విధమును వముహాభయానకముగ చిత్రింప . 
బడినది, ఇదివిన్న వివ ల ధృత రాస్ట్రుడుపొందిన హృదయా వేదనము వర్ష 
నాతీతేము, “పడుచు లీకలూడ్చి పట్టియా డెడునట్టి వులుగు చందమయ్యె 
దలప నాయవస్థ యందు జొచ్చువాడ నీయటమట తీర్చ నెవ్యరింక 
దిక్కు. గలరు.” ఒకపత్నీని బాలికలు వినోదారముగ పసట్లుకొని పెక్కు. 
టొకటి దాని ఈక లన్నియు లాగివేసి సంతోవ్లీంచుచ్చుందురు. పన్నీక్షీ. . 

7? fm 
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(పాణనంకటమైన బాధ కలుగుచున్నది. (ప్రస్తుత ధృతరాష్ట్రుని స్థితీ 

అట్రిది. పవ్నీ ఈకలు దాని చేహమునుండి సట్లినవి. అశ్తు ధృత రామని 

తనుజులు, పౌతులు ఒకరొకరు హతులగుచుండ అతనికి మర్శభీడక 

మగు వేదనము కలుగుచున్నది. ఈకలు పోయినవీమ్మట పత్నీ నిర్హివ మగు 

నక్ష పుత్రనాశముచే ధృతరాష్ట్రుడు జీవచ్చనమగుట నిక్కము. ఈ 

పద్యమువలన అంధుకు, అగతెకుడై న ధృతిరాన్ట్రుని దుర్భర పదనయు, 

అతకుచేసిన పాపఫలితము [కమ[క్రమముగా అనుభవములోనికి నచ్చు 

టయు తెలుప్రుచున్నది. భగవద్దీతలో అత్యుత్కటమైన పాపము చేసి 

నచో మానవ్రుకు ఈ లోకములో నే అనుభవింపవ లెను. అదియే ధృత 

రాముకు అనుభవించుచున్నాడు. ఇది కావ్యన్యాయమును పోషించు 

చున్నది. 

శల్య దువ్యోధనుల మరణము విని ధృత రాష్ట్ర) డు సంజయునితో 
ఇట్లు నెను . 

“వావరు నొవరిరు సాండను 

లేవురు నని శీవు చెప్ప నిప్పలుకులు దుః 

ఖా వేశకరములై చే 

తోవృతి దహింపబొచ్చె దుర్భర భంగిన్ ౫ 

(శల్య - (పథమ - 14 

ఈ మూటలు ధృతరాష్ట్రుని అశ _క్తదుగ్దనత్యమును చెప్పు 
చున్నవి. అతని విషపూకితవ్మాదయముు, లోకసహజమగు దుర్జన 
స్వభావము తెలియుచున్న వి. 

తసకుమారులతోపాటు పాండవులలో నొక్క-రై న కూలి యుం 
ఈ అంధునకు కొంత మనశ్ళాంకి కలిగియుండెడిది. పాండవుల . 

శీమాతము బాధ కలుగ లేదస చెప్పుట అతని హృదయమును మండు ' 

డ్స్ 
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నట్టు చేసినది. దుర్దనులు తమకు వటేన కీడు స సంభవించినప్పుడు. ఇతరు 
నకు కూడ కీడు డు కలుగ లేచే అని ఈర్ష్య పొందుదురు. ఇట్టి దుష్టలక్ష 
గణములను వీజముల చేతనే ధృత రాష్ట్ర నృ్భశుము అభినృద్ధి పొందినది. 

ఉత మనూనవ లక్షణము తన శకేచె Gi న దుఖఃము కలిగన పో నా పగ 

వాసికిగూడ బిట్ల దుఃఖము కలునకండ నుండుగాక జని అనుకొనుట 

భారతీయ నం్యపడాయము. దీనికి భిన్నమైనది ధృత రాష్ట్రని (పవృతి,. 

వ్రాయ. స్రుతుడై న దుర్యోధనుని మరణానంతరము ధృతరాష్ట్ర) 
నిలో నున్న ఇపఘువముంత భె దైర్యము అడగీపోయినది, 

“తనయు లని నండటుంబడి 

రనగా విని చెక్కు. పజియలై వోవక యి 

ట్లునికి యరయ 'వ్మజమయం 
బని తలపగ దిసమదీయ మగు హృదయంబున్ ఓ 

(శల్య - [ప్రథమ - 15) 

“కన్నులు చీకులై సుతని కాయము వాలవిహారలీలలుం 
జెన్నగు (వాయ మొంది విలసిల్లు తెజంగును జూడ గాన కి 

ట్లున్నను బంధుకోటి సమ యోాచితలాలనం బల్కు. పల్కు-లన్ 

విన్నవి పను లిస్టు గొఅఖిఏిందము జూడినయట్ల పొక్కి-డిన్' ౫ 5 

(శల్య - (పథమ - 16) 

ధృత రాష్ట్రుడు, గాంధారి తవు నూరుగురున్ను తులను పోగొట్టు 

కొని దిక్కు లేక తమను ఇక ఎవ్వరు వచ్చి పలకరింపగలరని తాళ్లు 

కరగునట్లు విలపించిరి. అన ధృత రాముడు తాను మొట్టమొదటి 

నుండియు చేసిన తప్పులే ఈనాటి అనర్ధమునకు కారణమని ' వగ చెను. 

జీవితమున అనుల్లంఘునీయ మైన విష వదక (పావ్తించునపుకు మానవు 
లకు న్యాయాన్యాయ ధర్మాధర్మ ఏచక్షణక లుగుట సహజము, మౌన, 
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వుడు అధికారములో నున్నంతవరకు, చేతినిండుగ ధనమున్న ంతేవరకు, 

బలమున్నంతేవరకు న్యాయమునుగూర్చి, ధర్జమునుగూర్చి ఆలో 

చించడు. దీనితోపాటు లోభము, వ్యామోహము, ఫ్యుత్మపేమ. కలిగి 

ధర్మమును నిందించుటకు ఒడిగట్టును. మానవుడు చేసినపాపము చేసిన 

"వెంటనే ఫలమొనంగదు. పచ్చి కాయ ముటనే పండగలదా ? ఫలము 

పక్యమగుటకు కాలము అవసరము. అక్ష మానవుడుచేసిన పాపము ' 

బీజమై, "మొక్క అయి పంకు అయి అనుభవములేనికి వచ్చును. 

ఇషు, విదురుడు, నంజయుడు చెవినిల్లుక ట్టుకొని ధర్భుబోధ చేసినను 

ధృతరాస్తు)డు వెడచెవినిపెట్టి ఇప్పుడు చేతులు కాలినినతరు వాత 

ఆకుబు పట్టుకొనుచున్నాడు. 

తల్లీ దం(డులకు తమబిడ్డలవై నుండు (పేమ ఇంతింత అనరానిది* 

ఆ బిడ్డలకు ఒకింత బాధ కలిగినను తల్లిదం(డ్రులు గిజగిజలాడివోదురు. 

అందులో ధృతే రాష్ట్రనకు పుతులడె నున్న (చేవ ఇంఫింత అనరానిది, 

అతని నూర్గురువుతులను ఒక్క-రినికూడ  మిగులనీయకుండగ- భీముడు 

పొట్టను పెట్టుకొ నెను. శతపు(త్ర వాతెకుడైన భీముడనిన నృత రాష్ట్రానకు 

ఒడలు మండివోవును. తనకోపమును తీర్చుకొనుటకు సిద్ధముగానుం డెను. 

పరహృదయ మర్చజ్ఞుడగు (శ్రీకృష్ణుడు ధృత రాష్టుని చి త్తములో 

నున్న వ[కత్వమును ౫ హించి ఇనుప భీముని ముందుం వెను. ధృత 

రాష్రడు కోపముతో ఆ బ్రనుపభీమునసి శొగలీంచుకొని ముక్కలు 

ముక్కొ_-లు చేసెను. వు[తశోకముతో ధృత రాష్ర)డు 'సగముచచ్చి 

యున్నాడు. ఇప్పుడు అతని | (శౌర్యము అశ క్ర దుర్గనత్యము బట్టబయలు 

అయినది. ఇక వమియు చేయలేక ధృలరామ్టికు వ్ వాంగకు లేలుకుట్టి 

నట్లు ఉఊరకుండెను. 

వ్యాసమహర్షి ధృ” రాష్ట్రని వ్యాదయములోని పాపమును 

చూళనము చేసికొన్న విధమును చతురముగ చిత్రించి యున్నాడు. 
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మొట్టమొదట భృతరాస్తు) శు ఏదో విభముగ పాండవులను దూర 

ముగా (తోలివేసి తనదిహలకు రాజ్యము కట బెటవలెసని తస దుర్నీతిని 
య బటి 

అనుసరించి నాడు, పిమ్మట పాండవుల రాజ్యమును అషహారించుటకు 

షు TY nt యువాం సర జ్య అగ కా, క రష న్రక్షుని పన్నిన మాయజూడదడమునకు సమ్మతి నిచ్చినాడు. అతేడు శారవ లే 

యు + ) | ° న్ ఎద్దములో జయించగలరని గట్టిగా నమ్మి యున్నాడు యుద్ధ (పారం 

భమున నున్న ధృతరాష్ట్ర్రూనిమనస్సునకు యుద్ధమధ్యమున ఉన్న ధృత 

రాముని మనస్సుకు ఇవాల తేడా కనిపించు చున్నది. పశ్చాత్తాపము 

[పారంభ మైనది. భీహ్మ మరణము విన్నంతనే దైవబలము ముందు 

మానుహబలము చిల్హిగవ్యకై న పనికిరాదని (గహించినాడు. 

యుద్ధమునుగూర్చి వినుచున్నంత సేవు ధృతరాష్ట్రుడు “పను 

పౌరుషము నిరర్గకము, 2. అనుమానములేదు దై వమధికమ:, లీ. ధర్మ 

మధర్భము నోర్వకున్నె” అచ్చి దెవబలమే బలవత్తరమనియు మానవ 

బలము బలహీనమైనదనియు అతడు [గహింఛినాడు. . తేన ఉపేతువల 

ననే, నుత ("పీమవలననే ఈ ఆపద .అంతెయు చుట్టిముట్లినదని మిక్కిలి 

ఫౌక్కి- నాడు. ధృత రాముని పళ్చాతాప దుఃఖము మిన్ను ముట్టిసది. 

శ్రీ పర్యములో యుద్ధరంగమున భర్తృ భ్రాతృ - ప్ర/తాదుల 

"చేహముల పై బడి యైలా దీనముగా విలపించుచున్నారు. అందు శోకము. 

సము(ద'మెనది. గాంధారి ధృత రాష్ట్రాలు తమప్ముతుల శవములనుచూచి ' 

మిగుల దుఃఖంచిరి. పాప పరిణామఫలమగు శోకానుభవము ఎల్లరు. 

పంచుకొనిరి. మహర్షి తప్పుచేసిన ధృశరాష్ట్రునిచేతనే అతని తెప్పు 

ఒప్పింపచేసి పశ్చాతాపమును [పకటింప'చేయుట కావ్యన్యా భుమును 

పోషించునటె యున్నది. 
రానా 

25 



194 అంధరామహాభారత మి. = ఉపదేశము 

“నాకతంబున జేసి యాకౌరవ్రలకో 

నాశంబువాటిలుట "దెల్లంబు మూక 

జడు (హారు నతిలొఖ్ళి జ్ఞాతి జన 

[దోహకరు రాజు చేసితి గురుధనెతి 

కచ్యుతు చెప్పిన యమలవాక్యంబులు 

విననేరనై తి నాతనయువలని 

ఘునతర స్నేహంబునను మొగమోటను 

దగియెడు మాటల దరిమి మయొత్సి 

నాడకం౦డితి (ఆ|శవమ - (శథమ - 21) 

వ్యాసమహర్షి ధృత రావని పళ్చాతాపమును [కమపరిణామ 

సుందరముగా భారతములో చితించెను. భారతీయ రాజన్యులు. జీవిత 

సంధ్యానమయమున యోగివృత్రి అవలంబించి (పాణత్యాగము చేయుట 

కలదు. ధృతరాష్ట్రుడు అరణ్యమునకు వెడలి తపస్సుచేసి కార్చిచ్చున తన 

శరీరమును _వేల్చెను, 

8. పాండురాజు 

వ్యాసమహ్షి అను(గహామున భరతకులరత్నా లంకారుడై న 

పాండు రాజు విచి త్రవీర్యుని భార్యయగు అంబాలికయందు ఉద్భవించి 

నాడు, శ క్రియోచితమైన విజిగీష్య గురుజనభ క్తి, భాతృభ క్తి కలిగి 

పరాక్రమ సౌందర్భముల నిధిగా నతడు విరాజిన్ష్లీనాడు. _ పురాకృత 

కోగ్ణఫలము, ఎంతదు స్త రమైనదో, ఎటుల అనుభావ్యమోా పాండు గాజు 
పాత నిరాపిం చుచున్నది, 

ఉత్తమవతి యోచిత సుగుణరత్నా కరుడై. భాల్యమునుండియు, 
పాండురాజు (పతిభాసించెను. అతడు వేదంబులందు (పపీణుడై , సరం 

బె 
కాస్రుములందు క" శలమునా కించి, ఆని కంత కారు కా ద్యాయుధ 
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విద్యలయందు కృత పరిశగముడై పోడశ కళాపూర్దుడై న చందునివల 

-వలింగెను. జిగీష త్మ తీయులకు నిసర్లము కదా. 

అన్నదమ్ముల అనుబంధము పెండ్లిండ్లు చేసికొనుపర్యంతము, 

మూడుపూనుబె ఆరుకాయలు కాయుట సహాజము, భార్యలు కావు 

రమునకు వచ్చినంత నె, రపరవలు (ప్రారంభమై ఒకరిపేరు, మరియొకరి 
చెవిపడినచో, పచ్చగడ్డి వేసిన భగ్గున మంకును. దానికి అపవాదము 

పాండురాజు, ధృత రామ్ష్రల అనుబంధము, పాండురాజు రాజ్యపాలనము 

చేసినను, జై(త్రయాత్రలు చేసినను, (గుడ్డివాడై న అన్నమైన ధృత 
రాన్ట్రని నె త్తిమాద'పెట్టుకొని పూజిం చెను. భార్యావత్రులతో నావు 

రము చేయుచు జీవితనాటకములో [పవేశించినపివు శ్ర వ అన్న దమ్ములు 

పూసలలో డారమువలె, తలలో నాలుకవలె, పాలు నీరనలె కలసి 

మెలసియుందురో ఆ అన్నదమ్ముల లోశకా రాధ్యులగుదురు. పాండుసి 

(భాతృభ_క్తి, గురుజనభ క్రి, సాధుజనానుర క్రి, ఆనాధులమెడ కారు 

ణము సర్భజనారాధ్యములై. యున్నవి. 
“పాండు రాజు వినయవిధేయత్య్వంబున ధృతరాము)న కభిమత 
కార్యకరణంబున బాంధవులకు ననుకూలత్యంబున సుహృజ్ఞను 

లకు బరి (శ్ర మజ్ఞు నంబున విద్యాంసులకు గారుణ్య దానంబున ననా 

ధులకు నభయంక రత్యంబున మహీ పజలక సంతో వము 

చేయుచు.” 

(ఆది = పంచమ - 48) 

పాండురాజునకు పరాక్రమము, సౌందర్యము, రాజ్య పరి పాలనా 

ధికారము, వినయవివేకములను “పెంపొందింప చేసినవి. అతనికి రూప 

లావణ్య విలాస విభమగుణసంపన్న లై న భార్యలు కుంతీ మూ[దులు 
లభించిర. అతడు అనవరత, కామానురూప పిషయోస భోగములతో 
శేలియాడెను. పాండురాజు వినోదారము వేటశేగి వకు మృగము తయాదేగనా పాం ర నుగ ము 
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లను వెటాడి అజ్ఞానంబున తేడిదంపతులు విజారించుచుండగా ఆడు 

లేడిని బాణములతో కను. తేతృలితముగ పాండురాజు వొపోప 

హాతుడయ్యెను. 

పాండురాజు వేటకు వెడలి కింనముడను మునిదంపశులు లేడి 

ఆకారమును వహించి, మనసిజరాగమున ఏహరించుచుండగా వారికి 

వియోగము కలిగించెను. స్తవ్యసనములలో పెట ఒకటి. ఏ ఒక 

వ్యసనముసకు మా నవ్రుశు గుకయెనను, డాని వివఫలీతమును అనుభ 
నీ రడ 

ఏంపవలసిన బె. పాండురాజు ఉ త్రమతు[తీయవంశములో ఉద్భవించి 

నాడు. వేదశ్నాన్తములు గురు శుశ్రూవశోసి అధ్యయనము చేసి వివె 

కము వొందయునా, డు. ఆతపిజీవితము సిత్యవ భ్యాణము పచ్చతోరణమై 
చా య. 

నవవనంతాగ మమున వెలుగు ఉద్యానననమువ లె నున్నది. అయ్యును 

పురాకృత కర్మఫలము అనుభవింపకుండ తప్పించుకొనరాదు కదా ! 

“లట విశిష్టకులంబున 

బుటియు సదనదింవేకములు గల్సియు మున్ లు స్ గ 
గ టన కొరఫలంబులు 

_ నెట్టన భఫోగింపకుండ "నేర్పు. మునుజుల్,” 

(ఆది - పంచవు _ కీర) 

వీధి ప్రాబల్యము సూచీతము. _ (ప్రారబ్ధము ధనుర్విము క్ర శర 
మనుట సత్యము కదా ! మానవుకు మేధాసంపన్నుడగుటచే, పుట్టి 

నప్పటినుండి, గట్టువరికు వ్ వ్యాపారము చేసినను, ఇది ధర్మమా (a 

అధర్శమా ? అని విచికిత్స చేసి ధర్మశార్యము చేయవలెనని తాత్ప 

ర్యము. వేట రాజులకు విహితమైన టే. కాని వేటలోకూడ పాటింప 

వలసిన సామౌాన్యధర్మములు విశెవధర్మములు కలవు, సామాన్య 
ధర్మమును, వి శేపుధర్థుము బాధించును క చా, 



భరతో ద్యానము isi 

పాండురాజు [సణయ మధుపా(తలో విషము చిందినట్లయినది. 

తత్సలముగ అతడు వై రాగ్యమువవాంచి, అవూల్య మణిభా ణము 

' లను, గజాశ్యములను, ధనథాన్యములను దానముచేస్తి మమ ణశాహాం 

కారములను విడిచిపుచ్చి, భార్యాసహితుడై తపోవృత్సిని నవలం 

బెంచెను, ఈ వైరాగ్యము అభావముచే కలిగినది. నహజముగ యౌవ 

నములో విషయోపభోగములన్నియు, తృ ప్తితీర అనుభవించినపివ్చుట 

సన్యాస్నాశమము స్వేక రించినచో నై రాగ్యము వంటబట్టును. పరిస్థితుల 

(ప్రాబల్యము చే వైరాగ్యము స్వీక్షరించినచో ఒక్కొ-క్క-సారి విషఫలిత 

ములను ఇచ్చును. అకాల వనంతాగమమైనది. (పకృతి అంతయు 

శృంగారమయమై పొలుపు వహించినది. చారు సువర్ల హోసి, నవచంపక 

భూషిత, అపూర్వశ్చంగార ఏలాసముతో మాది ఆతని నమిోపమున 

మందయానము పచరించినది. అంతలో ఆతని వై రాగ్యము గాలిచేత 

కొట్టబడిన మబ్బువలె పటాపంచలై నది. చతురాశమములు [క్రమ పరి 

ణామ స్వీకృతేములు. లేనియెడల విషమఫలితము లిచ్చును కడా. 

పాండురాజు ఫత్రశృంగమున, మునులవలన అనపత్యులకు సతి 

లేదని విని, పరి వేదనముపాంద్తి ఉత్త్వవముసంతానము పొందుడని భార్య 

లను (ప్రోత్సహించేను, 

భారతీయ నంస్కతిలో గృహస్థ్మాశమమునకు వై శిష్యాము 

కలదు. మానవుడు పెండ్రిచేసకొనుట 'కామోపభోగములను అనుభ 

వించుటకొరరకు కాదనియు వంశ్ ద్ధారకులు, జగదుద్ధరణ సమద్ధలగు 

సత్పంతానము పఫొందుటయే పరమార్థమని తెలియుచున్నది, పాండు 

రాజు పా(త్రముఖమున పురాకృత కర్ష్మపాబల్యము 'దుస్కరమైనదని 

నిరూపింసబడినది. యాావనము, సౌందర్యము, వనితలు, ఐశ్వర్యము 

చంచలమైన మబిపులు వంటివి, నిత్యమైనది పరమాత్మయే, 
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9, దో ణా చౌ ర్ఫ్యు డు 

వ్యానమహర్షి చ్చితించిన ఆచార్య పంచక ములో (దోణుడు 

విశిష్టన్ధాన మలంకరెంచెను. భారగేమందలి పాతలకు మానవస భావము 

నిసర్హము. పితిపాతయు నూనవాళికి సందేశము ఒసంగుట విశేషము. 

ద్యాపరయుగములో ఆచార్యుడు అను పదము (దోణునశే అన్వర్థ 

మైనది. ఆ కాలమంవలి ళూరలందరు ఆచార్యునికి శుతూష చేసి 

ధనుర్విడద్యా వి జారదత్యము ఫొందుటకొరకు అఆ్తులు సాచిరి. శుక 

చార్యుని అంశేమున భృ తాచి ఛరద్వజ మహర్షులకు [(దొౌణు 

జావిర్భవించెను. వేదమును, ధను ర్వేదమును సమాన |పతిపతి తో 

అధ్యయనము చేసెను. ఆ మహోనుభావుకు ఆగ్ని వేశ, పరశురాముల 

కడ శు శూహచేసి అనక న్ర్ర విశారదుడై , భీప్మాది పకల పూజకు 

పాతు)డై ధను రాచార్యుడై, మహాభారతసమరములో దుర్యోధనుని 

పతమువహించి, సమరాధ్యకండై దుర్నిరీక్ష్యు లేజోవిరాజితు డై. నెలిం 

గను, (మాహ్మణు డె పుట్టియు కర్క-శ మైన త తధర్మము నవలంబించి, 

వఏషణ్మతయమునకు చాసిసమై దుర్శరణము బొండాను. 

ద్రుపదుడు, (ద్రోణుడు బాల్యమి(తులై భరద్యాజా[శ్రమమున 

వేదవిద్యను విలువిద్యను అభ్యసించిరి. కాల్మక్రమమున (దుపదోడు 

పాంచాల దేశమున కధిపక్కుడయ్యెను, (బాహ్మణవంశేములో జన్ఫిం 

చిన (ద్రోణుడు తపస్సుచేసికొని సత్త పగుణమభివృద్ధి చేసికొని (బహ్మార్షి 

గా (పఖ్యాతి పొందవలసియుం డెను. కాని పూర్వజన్మ కృతానుగుణ 

ముగ రజస్త మోగుణ[పధానమైన ధనుగ్విద్యాసకుడై అగ్ని వేళునికి 

శుశ్రూష చేసి ఆగ్నే యాది దివ్యా(్ర్రైములను పొందెను. ఇది అతని 

జీవితములో 'పెద్దవలువు. అతడు జను చే ఛాహ్మణుడయ్యును వృతి చే 

తా (త్ర[ప్రవృతీ కి దాసుడ య్యెను. ఆ మహాోముహుని జీవితముంతయు 

తదధిముఖముగ నడచినది, 
Wp er కాగా గా 
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చేదాంతులు మానవుని సంసారమున బంధించునవి ఏహణ 

[త్రయమందురు. అవి దానైవణ ధ్ననేపణ, ప్వులేపణ. మానవుడు 

భార్యను నంపొదించి ఆమను నోపీంచుటకొరకు ధనము ఆర్జించుట 

కొరకు ప్రతులను పో ందుటకొరకు' ఎన్ని యో అశార్యములు చేయుచు 

సంసారార్లవములో మునిగిపోనుచుస్నా డు. ధనాశాదూవీతుడై న 

మానవుడు ఎన్ని తప్పటడుగులు వేయునో (వోణున జీవితమ-ఖమున 

నిరూవీతము. మానవుడు విద్యార్థి గానున్న పుకు నవ్యనవసీత సమాన 

మైన చిత్తవృతి. తోనుండి జీవితనాటకరంగమున డక్కా-మొక్కి-లు 

తిన్నపుకు ఆతనిడదారాశేయములు పలుచనగును. పెండి చేసికొని, బిడ్డ 

లనుఫొందినపుడు భోగాస కి ,ఏవిధముగా నైనను ధనార్హనము చేయవలె 

నను పట్టుదల, కన్న బిడ్డలను ఉన్న తస్థానములో జెట్టవ'లెనను తపన, 

అభివృద్దీ పాందుచుండును. 

వ్యాసుడు మానవులు అర్ధ కామములకు బానినలుకాక, వానిని 

సాధనముగా చేసికొని మోక్షము పొందవలెనని ఉద్హ్నా ౦చెను. కాని 

మానన్రలు సాంసారిక భోగాసకుల్త , ధనె హణ. దారైపణ, పుటే) 

హణలను బంధములలో చిక్క-కొన్నచో, ఎట్టి విషమఫలితములు సంభ 

వించునో తెలియజెప్పుటకొరకు (దోణుని చి(జించిరి. పితృపాదులెన 

భర ద్వ్యాజమహార్షి ఆజ్ఞచే [దోణుకు కృ పాచార్యుఏ చెలియలు కృవిని 

పరిణయవమాడి, అశశామను పడసెను. ఆనాటికి [దోణుడు తిన 

భార్యను పో ంచుకొన లేని అసమర్థుడై దారిద్యముతో వీడింపబడు 
చుండెను. ఆయినను అతడు మిక్కిలి మానభనుడగుటచే, (పతి 

హాము చేయుట పాపమని నిశ్చయించి ధర్భపథమున నుండెను. పరశు 

రాముడు భూమ ండణమ.లోసి క(తియమండలమును జయించి, (వాహ 

ణులెకు ధనదానము చేయుచున్నాడను జన్నశ్రుతి విని అతనిని కుంభ 

సంభవుడు దర్శించెను, అప్పటికి భార్షవరాముసికడ శస) న్ర్రములు 
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మా(త్రమేయున్నవి. [దోణునకు చాల్యమునుండియు ధను శ్వేదము 
నందు మిక్కి-లి అభిని వేశముంకుట చే ధనములలో, నత్యుత్తమ ధనము 

కస్తాాస్త )ములని సిశ్చయించి, పరశురాముని సేపించి, దివ్యాస్త/0 

బులు పృ యోగర హన్యములను పడెసెనము, దోణుడు ఒకటి తలచిన 

మరియొకటి జరిగినది. చై వము బలవత్తరముకదా. అతనికి తెలియక ర 

అతని హృదయములో రజోగుణము (పవేశించినది. ప్రునిమోద వుట 

వలె దాగిధ్యబాధ నానాటికి దోణుని హృదయమును కాల్చి వేయు 
చున్నది. ఆ సమయములో దోొణుల ధార్మిక హృదయమును దు(ప్పతి 

[గహభయమును నన్నయ చక్కగా వర్ణించియున్నా డు. 

“పుకుషవిజశేషవివేకా 

పరిచయు లగు ధరణిపతులపాలికి బోవం 

బరులందు దుష్ప్ర్రతిగహ 

భర మెదలో రోసి ధర్భపథమున నున్నన్.” 

(ఆది _ పంచమ - 215) 

అపక్రపములతో దార్మిద్యము వుహాకపషము. శీరాద)క్రమహోక'వి 
లె టట లు 

మృచ్చకటిక నాటకముతో డారిదగ్విమును అరవపాతకముగ  శేర్పుట 

తగునని సముచితముగ చెప్పియున్నాడు. 

“సజం నెన హి కళ్లి దస్య కురుతే నంభాప తే నాదరా 
౧ Ga LE 

త్సం(ప్రాపో గృహ ముత్సే వేను ధనినాం సావజ్ఞ మాలోక్య తే 

దూరా చేన మహాజనస్య విహార త్యల్పచ్చదో లజ్జయా 

మన్యే నిర్ణనతా (సకామ మపరం వష్టం మహాపాతకమ,” 

(మృ చ్చుకటిక్షమ్ - (వథమ = శి 
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కీప్రమెన నన్ని వేశములో [దోణులు చిక్కు-కొనిరి. సనపతులి 

బాలురు నిత్యము అవుపాలు [తాగుటదూచి, అశ్వష్టామయును ఆన్ఫ 

పాలు (తాగెదని మారటము చేసెను. ఇది చూచినంతనే (ద్రోణుని 

కడువు తజుగుకొనిపోయినది. ఆతనిలో మూనసిక్రసంఘర్ష ణ (ప్రారంభ 

మైనది. తానా సకలధను ర్వేద రహస్యార్థవిదుడు. భార్యయా గౌతమి, 

ప్రీయపవుత్రుడా అధిక తేజస్వియైన అశ్యశ్థామ. ఈ భార్యను పోషించు 
కొనలేని పయన తునికి కనీసము అవుపాలుకూడ కొనలేని డైన్వా 

వస్థను జూచి తననే తాను సిందించుకొ నెను. ధనము ఏవిధముగానై న 

సంపాదింపవ లెనని పట్టుదల నెల కెక్కి-నది. అంతలో వాల్యసఖుడై న 

(ద్రుపదుని మాటలు ఆతని న్న ఎతిలో తళుక్కుమని మెజుసినవి, 

[దుపదుడు, [దోణుడు కలసి విద్యా భ్యానము వేసిరి. [చుపదుడు 

పాంచాలేశమునకు రాజ్యాధిషత్యమును స్వీకరించుటకో వెళ్ళుచు 

[పియమ్మితునితో ఇట్లు చె ప్పను. “ఏను ' బాంచాలవిష యంబునకు 

రాజనయిననాడు నాయొద్దకువచ్చునది నా రాజ్యభోగంబులు సీవు నను 

భవింప నర్హుడ” (ఆది - పంచమ - 214 

యాచకుడెంక గొప్పవాడయినను, దాతద్భష్ట్రీలో తేలిక యే. 
ద్రోణుడు ద్యుష్పృత్యిగహము చేయలేక, సన్నిత్రుని యాచించినచో, 

అందున ఒకటిరెండు పొడిఆవులయిన ఈయకపోవునాయని కొండంత 
ఆశతో (దుపదుని సమిీపించెను. రాజ్యమదోన్నృత్తుడగు |దుపదుడు 
మహారాజునకు 'వేద్యబాహ్మాణునకు సఖ్యము ఎట్లు పొసగునని |దోణుని 

ఉల్లనమాడెను. మానధనుడగు దోణునకు తలకొట్టి వేసినంత పనిఅయి 

నది. అతడు పిియమితు) డవమానించినందులకు మరింతకలతపొండెను, 

దీనితో దో) నిలో ధనార్టేహినక్షి, శృతుపతీకారము చేయవ లెనను 
పట్టుదల ఇనుమడిరతాను. తతృలితముగ చా్రాావ్మాణధర్భవ్యతి రేకమైన 
ధనాశ, భోగ్గాశక్తీ డీర్ణకోోధము ఆతనిని బంధించినవి. 
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“అర్థస్య ఫురుహీదానణి! 

లోకములో ఎంతవానై నను కాంతకు, కాసుకు డాసులే. ధనై్వై 
వణతో భారద్వాజుడు ఆ ఊరిలో నుండ లేక భార్యను; బిడ్డను అగ్ని 

హోేత్రములను తీసికొని, హాస్తినావురమునకు వచ్చి, అసామాన్య 

భాణవిద్యా (పాపణ్యము (పదర్శించి, కురుకుమాశరాచార్యు శుగా వరింప 

బఎగను, దానితో తన దారిిద్యము వ మటుమాయమైు నది, సర్వ రాజ్య 

భోగములు నమృద్ధిగా నమరినవి. కౌరవ రాజూస్థానమున భీష్ముని నర 

సన [దొ శేటునకు అక్యున్న తస్టానము లభించినది. “ కియపుతుడై. న అశ 

శమ రాజ రాజునకు కూర్చి సఖుడయ్యెను, ప్తంక మిగిలినది శకు పతీ 

కారము. 

భార తీయసంస్క్భతిలో గురుశిమ్య సంబంధను అత్యంత పవిత్ర 

మెనది. గురున్రునకుగల స్థానము అనితర సాధారణము. ఆచార్యుడు, 

గురువు, చేశికుడు, అను పదములు అర్హవంళేములై నవి. పరమ పవి 

(తములై నవి. ఆచార్యు డనగా తాను వేదమును అధ్యయనము చేసి 

శ్రిమ్యనిచేత చక్కగ అధ్యయ నము చేయించువాడు. నం్యపదాయమును 

శిష్యునిచే (గహింపజేయువాడు. గురువనగా గాయతీమంతము నుప 
చేళించి శిష్యుని పృాదయములోని అజ్ఞా నాంధ కారమును పారదోలి 

విజ్ఞానసూర్యోదయము కలిగించువాడు, 

గురు రహ్మో గసరుర్విస్షు 

పుకు శేవో మ న కాన ర 
దొ్దద ఏ 
గురు స్పాతైత్ పరం(బ్రహ్మ 

(శ్రీ గురవే నమః, 

మేసుమునకు అచార్యునకు సహచే "దార్యము నిసర్దము. మేఘము 

తనకున్న దంతయు మనకొసంగి అయ్యో, ఏకి నేనేమియు చేయలేక 

ఫోతిసే అని నెలనెలపోవును, అశు ఆచార్యులుకూడ తమదగ్గరనున్న 
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దంతేయు శిమ్యులక్రు అఇచ్చియు తృ ప్తిషడరు. (శ్రీకృష్ణభగవానుడు 

తన్నా(శ్రయించి తననుండి ఏదయిన ఫలము స్వీకరించినవారిని ఉదారు 
లని స్తుతించెను. లోకములో దానముచేసిన దాతను ఉదారుడనుట. 
కలదు. కాని పరమకరుణామూ ర్మియగు (శ్రకృషస్ణ పరమాత్మ భగ 
వద్లీతలో తన అమృతోపచేశమును స్వీకరించిన అర్జునుని ఉదారుడని 
స్తుతించుట అతని భక్త వాత్సేల్యమునకు నిదర్శనము, 

జగద్దురున్ర (శ్రీకృష్ణుడు. ఉత్తమశిమ్యుడు అద్జునుడు. గురు 
శిమ్యు లనగా (శ్రీకృష్ణాష్టను లేయని లోకములో రూఢవమూలమయిన 
గౌరవము కలదు. (ద్రోణుడు లౌకికలోక్రమునందలి గురువు. అందున 
శుకాచార్యుని అంశచే పుట్టుటవేతను, మానవసవాజమైన బలహీన 

' తను కలిగియుండెను. గురువు తాను ధర మును ఆచరించి శ్లిమ్యని చేత 
ఆచరింపచేయునాణజే ఉత మగురును. శాని (దోణుడు స్వధర్థుమైన 
(_్రాహ్న్మణధర్శ్భము నుజ్జగించుట ఆతేనిలోని దోషము, 

మధుసూదన సరస్వతి భవ్నదొ ణకృపాచార్యులగూర్చి చెప్పిన 
మాటలు అనుసంధింపతగియున్న వి. భీహ్మ (దో ణకృపాచా ర్యాదులు 

గురువులే అయినను, యుద్ధగర్వముచే ఆవలి స్తులును, అన్యాయము 
'రాజ్యమును స్వీకరించిన దురో్యోధనునకు అండగా నుండుట చేతను 
శిష్య ద్రోహము చేయుట చేతను కా ర్యాకార్య వివేకళూన్యులై న్యాయ 
మార్గమును అతికమించుటచే దోషదూవీతులు. అట్టివారిని పరిత్వ 
జించుటయీ తగునని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు స్పష్టముగా చెప్పెను. 

“గురోరప్యవలిప్త స్య కార్యాకార్య మజానతః 
ఉత్పథం (పతిపన్నస్య పరిత్యానో విధీయతే. 
(మధుసూదన సరస్వతీయము- (శ్రీభ శాం, భా. త. భో _ ఉక 
గాంభీర్యము, 'జిదార్యము, సౌలభ్యము ఆచార్యుని (పథాన 

అశుణములు, (ద్రోణులు శిమ్యులందరిని సరీవ్నీంచి వారివారి 
లా! 

సం నాగా 
కనా అభి గాంంళి క్ల సళ టల ణ్ 
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రానుగుణముగ  విద్యోపదేశము చేయుట అతనికే తగియున్నది. 

ఉత్తమ శిహ్యవరణము చేయుటలో అతడు కడునేర్చుకాడు. శిష్యులకు 

ఎన్నియో అగ్నిపరీక్షలు పెట్టి దానిలో మేలిమిబంగారమువ ల ప్రకా 

శించినవానినే పియశిస్యునిగా స్వీకరించి పుత్రే నిర్వి శేషముగా (ేమిం 

చెను, సమర్థుడైన శిమ్యునిచూచి గురువు పాంగిపోవుట సహజము, 

ఆతడు కన్న బిడ్డర్హైన అశ్యశ్ఞామకంు (పియశిమ్యుడె న అష్టనునే అధి 

కముగా (మిం చెను. అర్జునుని ప్రై గురుదేవులకింత అపారమైన శిష్య 

వాత్సల్యము కలుగుటకు కారణము ఆతని గుణపక్షపాత మే. మొకటి 

రాదు. 

అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుడు బోధింపని బాణవిద్యలో నూతన 

సద్దతులు సాధనముచేయుట చూచి అతని అ, స్త్రవిడ్యాభినివేశమునకు 

“అతనియ(స్రువి ద్యాభి యోగమునకు (బియశివ్యవృ్భ త్తికి బెద్ద 

మెచ్చి యన్న ధనుర్గరు లన్యులు సీకంకు నధికులు గాకుండు 

నట్లుగాగ గరపుదు విలువిద్య ఘనముగా నని పల్కి 

(అది _ పంచమ - 180 

కుంభసం భవుడు “పార్థవవ ధనుర్ణరఖి? అనుసూ కిని సార్థకము 

చేసెను. ఇట [పశ్న ఉదయించును. సర్యశిష్య సమాదరుడై న [దోణా 

బార్వ్యుడు (పియశిమ్యుడై న ఏకలవ్యుని దవీణాంగుష్టము గురుదత్నీణగా 

కోరుట. ఏమిన్యాయము ? అని ఆచార్యుని లోకము ఆడిపోసుకొను 

చున్నది. ఏకలన్యునిగురు భ క్రి అనుపమానము. సాహిత్య చిరంజీవము. 

కుంభనం భవుడు స్వార్గముతో ఏకలవ్యుని దవీ,ణాంగువ్టము గరుదత్నీ 

ణగా కోరలేదని భారతమే సావ్యముచెప్పుచున్నది. (పియశిష్యుడై న 

అక్జునునకిచ్చిన వాగ్దానమును పరిపాలించుటకొర శే ఇట్లు చేసెనని 

ఇస్పనగును. 
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“విలువిద్య నొరులు సీ క్ర 

గలముగ "లేకుండ నిన్ను గజువుదు నని మున్ 

బలరివుసుతునకు బలికిన 

పలుకొప్పుడు గురుడు సేసె బరమార్గముగన్” 

(ఆది - పంచమ - 245) 

(దోణాచార్యుష ౯ందించువారు మరొక్క పశ్న వేయుచున్నారు. 

అచార్యులు సర్భశషు్యు లకు విన్యాపదానము సమానముగ చేయవలెను 

కదా. అయినచొ ఆచార్యుడు మహారథికుడు శూర కిఖానుణి అయిన 

క ర్లునకు (బహ్టిశ్ర్రుము వలబోధింపసలేదు ? ్తది ఏమిన్యాయము కీ ఈ 

(పశ్నకు నమాధానమున్నది. “జ తోములమహీమ పీరుకొలది తామర 

సుమి” అకు గురువు శిష్యుని చి త్తవృ తిని, సంస్కారమును, 

(గహణకశ కిని ఫురస్క-రించుకొనియ విద్యను బోధింపవ లెను. అట్లుకాక 

శక్తికిమించి విద్యాబోధనముచేసినను అది అడవికాచిన వెన్నెల అగును, 
ఒకనాడు కర్ణుడు (దోణాచార్యులను దర్శించి తనకు (బహ్మో న్ర్రమును 
బోధించుమనియు, చడానిసాయమున అస్టనుని జయింపగలననియు, 

అదియే తెనచిరకాల వాంధితమునియు పలికెను. కన్టుని హృదయములో 

నున్న మాత్సర్యమును (గ్రహించి భవిష్య త్కాలములో ఇతడు (బ్రహ్మో 

(స్రుమును ([గహించుట సజ్జ్ఞనసంహారమునకు ఉ_త్తమావమానమునకు 

దోహదము చేయుపని ఆచార్యుడు గుర్తించి (బ్రహ్మో శ్ర్రము కర్గునకు 

బోధింపలేదు. (ద్రోణాచార్యుడు కన్న బిడ్డమయైన అశ్వ స్థైామకును (బ్రహ్మీ 
(స్రుమును [ప్రయోగమునుమాత్రమే ఉపబేశించి ఉపసంహారమం[త 

మునుమా(త్రము బోధింపలేదను విషయమును మరచిపోరాదు. అనగా ' 

సా _ల్వికవృ ్ రీగలవారికి భ యంక రా స్త్రములు బోధింపవలయును. 

సా త్లికవ్భ త్తి లేనివారికి భయంకర్మాస్త్రములు బేధించినచో లోకో 
కరా గళ్ల 
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(పదవము కలుగునని ఆచార్యుడు చేసికొన్న నిర్ణయము సజ్జన_స్తవనియమై 
యున్నది. ' 

కుంభజుడు అస్టనునకు (బ్రహ్మో న్ర్రమును బోధించుటలో [దోణు 

నకు స్వార్ధము కలదు. ఆచార్యు కు రాజకుమారులందరిని వెంట బెట్ట 

కొని గంగాస్నానార్ల మరిగను. సీటిలోనున్న మొసలివచ్చి గురువుగారి 

చిరుతొొడను పట్టుకొన్నది. ఆ మొసలిని ఏడివింపుమని శిష్యులకు ఆజ 

ఇచ్చెను. అందరును మొసలిని విడిపింపలేక “తెల్ల మొగము వై చీరి. 

లోకైక ధనుర్గరుడగు అర్జునుడు శబ్దభేది బాణములతో గురువుగారి 

(ప్రాణములను రవ్నీంచెను. తన్మపాణమును రటీంచిన [వియశిష్యునకు 

(బహ్మాస్త్రమును బోధించుటలో దోష మేమియును లేదు. అర్జునుడు 

సత్త్వగుణ పధానుడు, జగ త్య్కా- ళ్యాణనంధాయి అగుట చేత నే 

[దోణుడు (వ్రియశి ష్యునకు (బహ్మీస్ర్రుమును బోధించెను. 

(ద్రోణుడు తనకు బద్ధశ్నతువై న [దుపదువి ఫుత్రుడై న ధృష్ష 

ద్యుమ్నునికి విద్యాబోధనము ఎంతో ఆనందముగ చేసెను. 

“ధృష్టద్యుమ్నుంకు పాంచాల మానవీయ సం నివేశనం 

ఉపాకరోద(స్తు పేతో ర్భారద్వాజః (ప్రతాపవాన్ 
అమోత్షణీయం 'దైవంహి భావయి త్వా మహాోమలి; 

తథాసత్క్మత వాన్ దోణ ఆత్మక_ర్యనురతుణాత్ ౫. 

(సం. భౌ - ఆది - అధ్యా 167 - 55 _ 58) 

(దోణులు తనకు మృత్యుకారణమని 'తెలిసియు ధృష్టద్యుమ్ను 

నకు విద్యాబోధనము చేయుట ఆతని చెదాథ్యమును తెలువుచున్నది. 

ఈ సందర్భమున సనాతన భారతీయ గురునం[పదాయము నిరూపిత 

మైనది. 
“తన్రళభొజిగిన యర్భం బోరు. 

డనఘా లుది యెట్లు సెపమని యడిగిన జే 
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ప్పనివాడును నత్యము సె 

ప్పనివాడును ఫో రనరకపంకమున- బడున్ ,”) 

(ఆది - (ప్రథమ - 187) 

జిజ్ఞా సకల వాడు; ఫాస్త్రము శాన్ర్రుముకొరకు చదునుకొనువ్యకి, 

నమోాపించి నంచేహ[గస మైన విషయము చెప్పుమని అడిగినపుడు 

తనకు తెలిసినది దాచకుండ' తెలియ చెప్పుటయే గురువ్రుయొక్క_-(సభొ న 

కర్తవ్యము. ఉత్తమ గరుశ్హ్య నంబంధము అనాదికాలమునుండియు 

వచ్చుచున్నది. బృహస్పత్వ్నుతుడైన కచునకు సంజీవని మంత్రము 

శుక్రాచార్యుడు ఏమా తము సండేహించకుండ ఉపేశించియున్నాడు 

కదా. అన్తే శుశ్రాచార్యుని అంశముతో బుట్టిన (ద్రోణుడు ధృష్షద్యు 
మ్నునకు ధనుర్వి ద్యాబోధ నము చేయుట అత్యంత (పశంసాపా(తేము. 

ఈనాటి గురుశివ్యు నంబంధము మనస్సులో పెట్టుక్ "ని (దోణాచార్యు 

లను లెక్క-కట్ట రాదు. ఆ మహోానుభానవుకు చేశికోతృముడు. [దోణుడు 

అర్జునుని (వ్రియలేమ శిష్యునిగ స్వీకరించి తన శృతువైన (ద్రుపదునకు 

శిష్యునిచే బుద్ది -చెప్పంచవ లెనని నిశ్చయిం చెను మహాసభలో తనను 

అవమానించిన |ద్రుపదునినై (ప్రతీ కారము చేయునంతేవరకు అతడున్నిద 

పోలేదు. ఆచార్యుడు శిష్యులెల్లరను రావించి గురుదశ్నీణగ (ద్రుపదుని 

జయించి బంధించి తీసికొని రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను, కారన్రులందరును 

పాంచాబునసినై దండెత్తి పలాయనము చిత గించిరి. అప్పుడు నంకందన 

' నందనుడు మహాదానందముతో వెడలి (దుపదుని బంధించి రథాశ 

మున కట్టితెచ్చి గురు బేవుల పాదపద్భములకడ పడవై చెను, (ద్రోణుడు 

తేననవమానించిన [దుపదుని చూచి నగుచు ఇట్లు ఉల్లసమా డెను, 

కి రెవ్యరయ్య దు)పద మ 

పహారాజుల యిట్లు కృపణు అయి పట్టువడన్ 
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పీరికి వలసెనె యహాహా మ 
హోరాజ్య మడాంధ కార మది వాసెనాకో.” 

ఇప్పుడైనా ద్రోశాచార్యుడనగా శెలిసినడా? యని (పకశ్నిం 
చెను, ద్రోణాచార్యుడు బంధింపబడి [పియవి్నతుని బె న్వస్థితినిచూచి 

యంతయో జాలిపడి ఇట్ల నెను, 

“వియమి[తమా, నీకు (పాణభయము లేదు, మన మిరువురము 
ఆ|(శమములో చిన్న వెన ఆనుకొన్న బాల్య [క్రీడలు నేను 

మరచిపోలేను. ఇప్పువముకూడ సీ నెయ్య పుతియ్యమును అపే 

వీంచుచున్నాను, స్ రాచరికము వేనివాడు రాజమైజెని 

పొందుట అసాధ్యము నన్ను పిహసించితివి ఆందుచే 
పొంచాలరాజ్యమ. లో గంగ కత భాగము వా అధిపత్యెము 
[కింద ఉండును. మిగిలినది సీ ఆధిపత్యము లో ఉండును. నాతో 

మెత్రీబంధము పెంచుకొని ఉండుము ” 
(ద్రోణుని నియమములను అంగీకరించి (దుపదుకు గత్యంతరము 

లేక్ష బాల్యమ్యైతిఐ వునరుద్ధరించుకొ నెను, ఇది వ్యానభారతములో 
కలదు. ఎందు చేతనో నన్నయగారీ భాగమును అనువదించ లేదు, 

“సవైరం మన నాధ్యా త్యా (దోణో (దుపదమ్మబప్త్ 

విమృజ్య తరసా రాష్ట్రం ఫురం తే మృదితం మయా - 

(పాష్యజీవం రిఫువశం సఖపూర్వం కిమిష్య తే 
ఏవముక్వ (పహస్వై నం కించిత్ స ప్రునర[బపీ 
వూ భెః (పాణభయాద్వీర తవిణో (బావా శావయం.” 

ఆశ్ర మే కీడితం యత్తు త్వయా బాల్యే మయానహ 
చేస సంవర్థిత స్నేవాః (పీతిశ్చు తృత్రియర్హ భ్, 
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పార్ల యేయం త్యయా సఖ్యం సున రేవ జవాధిప 

వరం దదామి తే రాజన్ రాజ్య న్యార్థ మవావ్నుహా 

అరాజూ కిలనో రాజ్ఞః సఖ ఛవితుమర్హసి 

అతః [వీయకితం రాజ్యే యజ్ఞ సేన మయాతవ 

రాజాసి దశ్నీతేకూలే భాగీకధ్యాహము త్త శే 

సఖబాయం మాం వఏిజానీపి పాంచాల యదిమన్న సే 

అనాశ్చర్యమిదం బిహ్మన్ వికాొం లేవు మహాత్చము 

వీ యత్యయాహం త్వ త్తశ్చ ప్రీతి మిచ్ళామి శాళ్యతీం 

ఏవము కృ స్పతం |ద్రోణో మోత్షయావమాస భారత” 

(నం.భా - ఆది - 188 - క్లో 66 _ 72) 
ఈ నన్ని వేశములో ద్రోణా చార్యుడు (పక్రటించిన చే" దార్యము 

బాల్యమె(లికిచ్చిన (సావాన్యము తప్పుచేసినవాసికి సశ్చాతాపము కలి 

నించిన రీతియు, చేకికోత ముల కీర. కింకిణిని నహసవిధముల (మో 

యించుచున్నది. ఇన్ని పరీతులు చేసి ద్రోణాచార్యుడు. సాత్త్వికుడు, 

అధిక తేజస్ఫి, జగత్క-ళ్వ్యాణ నంధాయి, లోకోతరధానుష్కు-డు అని 

గుర్తించియే అర్జునుని |పియశిమ్యునిగా వరిం చెను. గురుమహాత్శగము 

శిష్యుడు (పకటించిన విద్యామహత్స్యనును బటి విలువకట్టవ లెనను 

సం్యపదాయము (దోణాచార్యుకు సార్థకము చేసెను, 

దోంణాచార్యుడు కురుకుమా రాస )గురుజై దారి(ద్యుము 

పోగొట్టుకొని 'ఫండ్లి చేసికొన్న౧దులకు భా ర్యావు(త్రులను సుఖ పెట్ట 

తాను సౌఖ్యముపొందుటను ఎవరును కాదనరు. శాసి అశ్వ జ్ఞైమ 

యుక్కవయస్కు- జైన పిమ్మాట పాండవులు కౌరవులు రాజ్యదాయ 

భాగము విషయములో వివాదము పొందినపుడు ఆతని (ప్రా మవుపొద్దు 

ఒకింతలో |వాలగానున్న పుడు సంసారమును విడిచి, వాన (ప్రస్థా[ శమము 

స్వీకరంచియున్న చా. అతని జన సార్గకమయ్యెడిది. కాని నియతి అట్లు 
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జేయనీయ లేదు. అంతటితో భారద్వాజుడు తృప్తి పొందీయుండ లేదు, 

కౌరవులు పాండవులను వంచించి రాజ్యలవ్.న్రిని అపహరించి మహాపలి 

[వత అయిన [చాపదికి మహాసభలో దుష్టచతుష్టముము పరాభవము 

చేయుచున్నను (దోణుని నోటినుండి ఒక్క-మాటయైనను చెగలవేదు. 

విది ఆశ్చర్యము, విహొదము కలిగించును. భారతీయ ధర్మశాస్త 

ములో వ పరిసితిలో (బ్రాహ్మణులు అస్త్రము గ)హింపవ లెనో స్పష్ట 

ముగ నిచ్రేశింపబడియున్నది. ధర్జమునకు నాశము కలుగునపుకు ధర్మ 

రతుణార్భము చాహ్మణులు అవశ్యము? అస్త్రమును స్వీకరింపవ లెను. 

పర శు రాముడు, వశిష్టుడు చైాహ్మణులయ్యును భాజులతో సంబంధము 

కలిగియున్నను, రాజులను అజ్జ్ఞాపించు స్టితలోనుండిరె. కాని వారు ఎన్న 

డును రాజుల మాటలకు అడుగులకు మడుగులొత్తుట చేయలేదు. 

దానికి కారణము వారికి ధర్మముమవైగల పిత్యయమువలననే. వారు 

ధనమునకు బానినలు కాలేదు. ఏనాడు దోొణుడు సత్త్వగుణ పథాన 

మైన భరద్యాజాశ )మమును ప్డ్తి భార్యాపుత్తులను పోమిం చుటకొరకు 

భోగము. లనుభవి-చుట కొరకు, శ త్రుప్రతీకారము చేయుటకోొరకు 

కౌరవ రాజాస్థానమును ఉదరపోపణార్థము ఆశ )యిం చెనోఆనాటినుండి 

దోణుడు స్వాతేంతీ)్యము, ప్రత్యేక వ్యకి త్యము కోలో్పో యెనుం 

అతణు రాజరాజును ఆజ్ఞాపించవలసిన ఉత్త్రమవ్యుక్షి. కాని ఇవుడు 

రాజ రొజు ఆజ్ఞను నిర సొవహీంచు స్టితిల పడెను. దీనికి కారణములఅతసి 

ధనాళాదూపి.త త్య మే. వో్రణాచార్యులను, చిన్న పెద్ద అను తార 

తమ్యుము ₹కుండ దుషచతుష్టయములో ప్రతి న్యక్షియు; అ నేకపర్యా 

యములు అవమానించినను, అతకు గుట్టుచప్పుడు కాకుండ మింగి 

వేసాను. 

ఉత్తరగోగవాణ సందర్భములో భార దాంజుకు పీ) యశిష్య్యు 

న ఆసు / ౮ వే వే ct = న ఇ p ' 

ర్టునుని అగ్గి చి, అవక్భవి ము దడ డైన వానిని కౌరవులు 
బా 
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జయింవబేరని నుడివెను. అమ్మాటలకు రాజరాజు మండిపడి ఆచార్యు 

లను తీవముగ అధిషేవీం చెను. 

“ఆచార్య కై నవారలు కార్యంబు దవ్వులం గనియెడువారు 

గాన కయ్యంబు తేటంగు వారల నకుగవలవదు బుద్ధిమంతు 

లిండ్రకడనుండి భోజనావసరంబుల నాయుధశ్రమనమయం బుల 

సీతిళాస్రనోస్ట్ కాలంబుల నుచి తాలాపంబులు పలుకుదురుగా:ని 

పోట్లాడెడివారు గారు వారింగలను గలసి నిలువసీక వీజించెదెన 

నిలిపిన మనకు వారు విజయంబు గోరు చుండుట 'లన్స ఇంత 

కంటు గురువునకు అవ నూన మేమున్నది.” 

మహాభారత సమరము [వోణుడు సర్వసెన్యాధ్యముడుగా ఐదు 

రోజులు. లోక భీకరముగా నడచినది. నాల్లవదినమున _ అర్జునుడు 

(దోణాచార్యుడు చూచుచుండగా అతనిని కడచి ముందునకు వెడలి 

శు|కాయుధుని, కాంభోజపతిని కూల్చి కౌరన సేనను చీల్చి చెండా. 

డెను. రాజరాజు దీనిని బూచి ఆచార్యులను సమోపించి మండిపడుచు 

బాల తీ వము నిండిం చెను, 

“నిను నవలీల డాటి (పజనేలకు నోలకు 'దెచ్చుచున్న య 

రును దలయెలియైన నటు సూడను పాండవపతపాతి సీ 
మునవుటు గాన యెప్పుడును మాజెస గప్ప యెలుంగు బొమనై 
యుసికి యెజుంగవచ్చె నటు లూజుటగా వరమిచ్చినాడవో” 

(దోణ _ తృతీయ - 108) 
ఆచార్యుడు శీమ్యునివలన పొందవలసిన గౌరవము ఇదియా + 

దీనికి కారణము దోణాచార్యుల వహణ త్రయమే. 

(దోణులు దుర్యోధనునితో, ధృత రామునితో, పాండవులతో 
విగహాము పెట్టుకొనుట పాడికాదనియు, పాండవులకు న్యా యముగ 
ఫోందవలసిన రాజ్య భగ మిచ్చి ఉభయవంశములు చేరోదకనృత్తితో 
నానా గా ym 
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మెల/సనట్టు చేయుమని అనేకవిధముల హీతో పదేశము చేసిరి దుర్యో 

ధనుడు పాండవ పాంచాల విభేదనోపాయముగూాన్చె సమాలోచనము 

చేయుచుండగా పితొమహుడు యు క్రియు క్షముగ, కాతోపడేశము 

చేసను. ఆ సందర్భముననే ఆచార్యుడు కలుగ చేసికొని శిష్యునకు 

హితోప బేశము ధర్మార్థ మధురముగ చేసియున్నాడు. 

“వితామహుడయిన . భిమ్మడు చెప్పి న హితోపదేశము బహు 

గుణము, ఉత “మోతే తే మము, పథ్యము. ధిర్మము; సాధుసమ్మతేమై 

విఫ్రలార్ణయుకేమై యున్నది. క ర్హకకునుల మాటలనుపట్టుకో ని పాండను 

లతో స రము సెంచుకొనుట యెంతమా [త్రము తగదు. (పభువు ధర్మ 

నిశుద్దవృత్తులను. పయోవృద్గులను, కుశా గియబుబ్ధులను మధ్యస్థు 

లను, కార్వసిర్హయ న సమర్జులయినవారిని మాన మాత్సర్య ర హితులను 

అపఫ్రులుగా చేసికొని వారు ఉప దేశిం చూనట్టు ధర్మార్భయుతముగానడచు 

కొనుట కర్తవ్యము. 

జట్లుకాక ధీమూన్యుల ధర్మోప దెశము పెడ చెవిని 'పెట్టినచో 

భూనాథుడు డాని వీపఫలితిము అనుభవించుట తథ్యము. దె వబల 

యు క్రిత నవనవోన్నేవ వికానము పొందుచు ధర్మమును, సత్య 

మును తేప్పని ధ ర్మాత్ములయిన ీలనంపన్ను లయిన, పాండవుల రాజ్య 

భాగమును అపహగించుట, వ(జపాణశికయినను సాధ్యమగునా ! జి ఈ 

విధముగా ఆచార్యుడు దుర్వోధనునకు హతో పదేశము నేసి సన్మార్ర 

ములో పెట్టుటకు (ప్రయల్నించెను, 

(దోణాచార్యుడు కౌరవరాజాస్థ్రానమున కూర్చుండబెట్టి గౌర 

ఏంచినందులకు ఎంతయో పోంగిపోయిను. తనకు రాజాగ్గనగొరవము 

కలిగించిన భీమునికి జీవి తాంతము కృతజ్ఞ తా బద్ధుడై అతనినే అనున 

రించి జీపించియున్నా డు, అతనితోడనే కష్టసుఖోములను అనుభవించి 

నాడు. పాతోపేశము ఇరువ్రురును కలసి య్ చేసినారు. (దోణాచా 



ర్యుడు జీవిత సంధ్యాసమయములో కౌరవ రాజాగ్థానమునుండి తొలగి 

వాన్మపస్థాశమము స్వీకరించి మునివృ త్తి అవలంబించినచో అతని 

జీవితము మరొకవిధముగ నుండి యుంజెడిది. కాని భారద్వాజుడు అట్లు 

చేయలేదు. జీపీతాంతవమ-వరకు అతడు తు త్రియధఢర్శమునే అనుగ 

రించెను. అతడు కౌరవుల ఉప్పుతిన్నందులకు మహాభారతేయుద్ధమున 

మై న్యాధ్యతు పదవిని స్వీకరించి తనయావచ్చ కిని ఉపయోగించి 

యుద్ధము చేసెను అతనికి పాండవులు ధర్శశీలుర నియు చిన్నతనము 

నుండియు అనేక బాధలకు గురియైతిర నియు పాండవులయెడ వాత్సల్యము 

పుష్కలముగా కలదు. |ద్రోణులకో సమర్దుడైన _ శిష్క్యులయందు 

అత్యంత వాత్సల్యము. అందున తాము చెప్పి నవిద్య తనకంెటు మిన్నగా 

(పదర్శించుటదూచి ఏ గరువు హా ఎ్రదియపూరకముగ పొంగిపోవడు * 

అదియే దోణాచార్యులు మహాభారతయుద్ధములో చేసినారు. అడ్డు 

నుడ అభిమన్యుడు (ప్రదర్శించిన అవ్మకవి్మికమముచూచి నిలువెల్ల 

వులకించిన ఉ_ర్తేమడివా ధ్యాయుడు (ద్రోణుడు. దానిని ఎంతమాత్రము 

దాచుకొనళేక ఎవరు ఏమి అనుకొన్నను "లెక్కచేయక (వియశిమ్యుని 

(పస్సుతించియున్నా డు. ఆచార్యుని హృ్దయసని కుమార్యము నవ్యనవ 

సీతసమానము. ధర్మరాజు ఒకప్పుడు నిరాయుధుడ్లై |ద్రోణునిచేతిలో 

చిక్కి-నాడు. ఆ సమయమున ఆచార్యుని హృదయములో దయ సెల్లు 

బిక్షి ధర్థుజునిమై బాణము వేయుటకు చేతులుశాక ఊరకుండెను. 

“కనుగొని గురు డవ్విభు నే 

యను బొడువను జేతులాడ కట పాగ్ళ్యములం 

దనచూడ్కి- బడినపాయరథ 

మనుజద్విపసముదయముల మడియిం'చె వెసన్,” 

((వోణ - తృతీయ - 246) 
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ద్రోణాచార్యుడు యుద్దములో పాల్గొనుటకు కారణమున్న ది. 

ఆచార్యుడు బాల్యమునుండియు ధను ్ వైదమును ఎంత యో అప్యాయన 
కరముగ అభ్యసిం చెను కురుకునూరు లెల్ల రికి తానునేర్చిన అస్ర్రుశ స్ర్ర) 
వైదుష్యుమును బోధించెను. కాని తనజీవితములో తాను నేర్చిన 
సిద్దాంతజ్ఞానము [(పదర్శించు అవకాశము చిక్క-లెదు. అదియునుగాక 

అతడు చిర కాలమునుండియును కౌరవులను ఆ(శయించుకొని రాజాస్థా 
నములో భమ్మనిసరనన కూర్చుండి విశిష్టగ "రవము పొందుచు అస్టైశ్వ 

ర్యములు అనుభవించినాడు. రాజరాజు (వీయన్నుతుడై న అశ్వత్థామను 
కూర్మ చెలి కానిగా స్వీకరిం చెను. దోణుకు స్వామిబిణము తీర్చవలసి 
యున్నది. అందుచే ఆచార్యుశు మహాభెరత సవమురములో నర్వ సేనాధి 

పతిగానుండి కౌరవులకు విజయము సమకూడునట్లు తన యావచ్చ క్తిని 
వినియోగిం చెను. అతడు తేనశే క్తులన్ని టిని వకీకృతముచేసి కౌరవులకు 
విజయము కట్ల బెట్టుటకు కొన్ని అధర్మ కార్యములనుకూడ చేసి 

యున్నాడు. ముక్కుపచ్చలారని అభివున్యుకుమారుని నంహారమునకు 

(దోణుడే (ప్రధానమైన కారణము. అతడు ద్యిగుణీకృ తో తృాహముతో 
పైన్యాధిపతియై పాండవసేనలను చీల్చి చెంజాడినను శత్రుదు ర్ఫేద్య 
మైన పద్మవ్యూహోదులు పస్నినను (శ్రీకృష్ణార్టునుల చాహుబలము 
ముందు అతని శ క్రియుంతేయు గడ్డిపోచవలె ఎగిరిపోయినది. దీనికి 
కారణము దై వబలముముందు మానవబలము నీటిమోాద [వాతయగును 

గదా. ఇది ఆచార్యుడు గుర్తించియే యున్నాడు. 

(దోణుడు వృతి, ధర్శముచే కౌరవులపతము వహించియు నమ 
రము చేయుచున్నను పాండవులు గురుభ _క్రీసంపన్ను లనియు, శీలవంతు 
లనియు, తేండిపోయిన నాటినుండి అచేకచాధలకు గురిలైరనియు, 
పాండవులయందు ' ఆర్షతా, వాత్సల్యములు కలవు, దానితోపాటు 
అచారు.-డు తాను అధర్మపతము వహించితిననియు, కౌరవులతో కలసి 
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పాండవులకు అన్యాయము చేయుచున్నా నరియు, (బావా శ్రణధర్నము 
ఉజ్జగించి కర్య-శే వైన తె తము వహీంచి కిననియు, మునివృతి, అవలం 

బెంచి మోక్షమునకు (పయత్నింపక లౌెకిక బంధములలో చిక్కు_కొంటి 
నని అతడు పళ్చాత్తాపము హొందినాకు. వ్రిడి అతని చరమ జీవితము 
బోధించుచున్న డి. మహాభారత నమరములో ఆచార్యుడు చూచాూచుండ 

గనే అర్జనుకు సైంధవుని సంహరించెను, అది దురోధనుడుచూచి 
కటకటంబడి ఆచార్యుని పాండవపతు పాతములో కౌరవసేనను సరిగా 
సంరన్నీంచుట లేదనియు ఆతని చిత్తశుద్ధిని శంకించి మిక్కిలి దూషించి 
నాడు. రాజరాజుమాటలు దోణునిహృనయమునకు తీరనిగాయము 

చేసినవి. 

“ఆ సభ సివును మో దు 

శాసనుండును గస్టుడును బభశస్సచకితో 9 
ద్భాసితు లగు వాండనుఎకు 

చేసినకీ డెల్ల భంగి జెటుపడె మీమ్మున్ 19 

“అన్ని విధంబులం ఒజబిచియెనను నక్క-టికంబు తేక వా 

రి న్నెజ్ మాలి కానల జరింపగ బంచిన బోయి వచ్చి య 

య్యన్నయు దమ్ములుం దమకు నయ్య సగం బిల వేడి కాన కి 

ట్లున్నను వారి మార్కొనుట కోర్చితి నే నొక 

(బావ్మాణుండనే 0) 

(దణ - పంచమ - లి, కీ2) 

ఈ మాటను పరిశీలించినచో దోోణాశార్యుని పశ్చాత్తాప. 

హృదయము పృళ్యవ్షరములోను ధ్వనించుచున్నది. కౌరనుల దుప్కా- 

ర్యము లన్నియు, గర్హించి తనదోపుమును అంగీకరించుట _ అతని 

ఆచార్య పదమును సార్థకముచేయుచున్నది. స్వధర్థుమువిడి చి పరధర్శ 
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మును ఎంతనేర్పుతో నిర్వహించినను మానవుడు దుర్షతినే పొందును. 

(దోణుని స్థితికూడ అట్టిది. 

(దోణునకు సాధారణ మానవసహాజమై :. సుత పేమ అధికము. 

వకవుతుడై న అశ్వన్థామ మ౫ణించెనపి ధర్శజుశుపలికిన అసత్య భాహ 

ఆము విన్నంతనే ఆని చిత ం౦బు జల్హని 3దడజ చైదశెను. అబే తగిన 

సమయమని విశ్యామి(త్రాది ముసివరి పకరము ధర్మోప చేశ ము వేసిరి. 

“భార ద్యాజా స బాహ్నణుండవు చేద వేడాంగవిదుండవు. 

స్క్రు సంగాామంబు నేయ ధర్మంబగునే యింతకు మున్న చేసి 

తేనియు చేసితి గాని కాలంబు పూర్షంబయ్యె గాన నింక 

నుడుగుట మేలు మామాటలు వట్టి యాయుధంబులు 

వెటి శాంకిం బొందు మని చెప్పి.” 
చ 

((దోణ _ పం - 809) 

దీనితో ద్రోణాచార్యుడు స్వదోవమును గుర్తించి పళ్చాత్తా 

పము (పకటించి అస్తృశే స్రృుసన్యాసము చేసెను. థృష్టద్యుమ్నుని 

చేతిలో ఆచార్యుడు దుర్మరణము ఫాంబెను. 

10. కృపాచార్యుడు 

వ్యానమహర్షి చితించిన చేశికొ త్తములలో కృపాచార్యుడు 

స్థిత ప్రజ్ఞ వస్థను ఫాందిన మహానుభావుడు. ఇతడు నంసారములోనున్నను, 

ఛభవబంధములచే బంధింపబడక పద్దషతేముగై నున్న జలకణమువ ల 

జీవయా[త సాగించిన చిరంజీవి, దురదృష్టనశమున కృపాచార్యుడు 

కౌరవపతేము వహించినను, అడుగడుగునను సిస్పంగుడై_ 'మెలగుట 

విశేషము. చుష్టజనసేవ అతనిలోని దోషము. 

గొతమప్పుతుడై న శరద్యంతునకు, జలపదయను అప్పరసకు ఉద. 

యించినవాడు కృపుడు, గంతేనుడు శరద్వంతుని ఫ్యుతుస్కి పుత్రికను 
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ఇదచేసి, కృపుకు, కృపి అని పేస్టు పెళ్పును. శరద్యంతు కు వు[తునకు 
టె 6 ౧౧ రు యా 

"వేదములను, ధన ర్వేదములను బోధించి తనంత వానిగా త్ర దిద్రైను. 

కృపాచార్యుడు ధను ర్వేదవిశారదుడై , డాంకచి త్తవృ త్తితో (పకా 

ధించెను. ఈతడు విరుద్దగుణమ:లకు సమన్వయము సాధించిన సంయమిం 

భీష్ముని పార్థ న ప్రుగస్కరించికొని కురుకుమాగులకు ఆచార్యుడైై 

జీవయాత్ర సాగిం౧చియు సిస్సంగుడై + జీవించుట | పశింవార్య గ-మాయున్నది. 

కొంతకాలమునకు తనబావగారై న ద్రోణుడు కెరవరాడా స్థానమున 

ధను 'ర్వేదాచార్యసదవిని స్వీకరించుట తటస్థించినది. దీనితో, కృపా 
చార్యుని పాధాన్యము ఒకింత తగినది. కృపా చార్యుకు మేఘానృత మైన 

సూర్యునివలె వెనుకబడేను. అయ్యును అతడు పఏసమంతయు మానసిక 

గ్లాని పొందక పరిస్థితులను అర్థముచేసికొని ద్రోణాచార్యులకు నొసంగ 

వలసిన గారవమునిచ్చి మెలగెను. ఒక మయమొరశోే శెండుకత్తులు ఇము 
డవు. అందున పండితులసంగతి చెషపవ అనా? కృ పాచార్యునిసౌజన్యము 

పండితులకు వమూర్దదర్శక మై యున్నది. కృపాచార్యుడు కౌరవుల ఉప్పు 

తిన్నందులకు జీవితాంతము వారికి సేవ చేయుచు (వియశిష్యునకు ము 

మాటమి లేకుండ హీతో పచేశము చేయుచు, సన్నార్గములో షెట్టుటకు తన 
శ_క్రినంతను ఉపఫపయోగించెను, 'దె వబలము ముందు మానవబంము గడ్డి 

పోచకుకూడ నరివోలదని, ? ధర్శజాదుల సద్దుణముణనుగు రి రించి శ్రీకృము 

నికి అత్యం తాస్ర్ర లగు పాండవులతో వసా మున పెట్టుక్ "నుట ఎంత 

మా(తము మేలుకాదని కింత్రోపచేశము చేసె 

ఉ _త్తరనో గహణసందర్భములో కాంతారనివాస ఖన్న మతియెన 

అర్దునుడు ద్విగుణీకృత త్పాహముతో కౌరవులవై విజృంభించుట 

మాచి, ద్రోణాచార్యులు శిష్యవాత్సల్యముతో (వియశివ్యుని అగ్జంచి, 

శాళవసేనలో కలిగిన దుర్నిమి_త్తోములను గుర్తించి, అర్జునుని జయిం 
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చుట కౌొరవులేకే కాదు ముక్క-ంటికై నమ వశముకాదని చెప్పెను, 

అమ్మాటలు వి; న్నంతనే రాజరాజు మండిపడి గురువుగారిని త్మీవముగ 

నుపాలంభించి, అద్గితేపించెను. కర్ణుడు తనసహజధోరణిలో [పియ 

మితుడైన దుక్యోధనునకు ముఖ పీతి కలిగించుటకు బీరములు పలికెను. 
పరిస్థితి చేయి దాటిపోనవుచుండుట గమనించి కృపా చార్యుడు కలుగ చేసి 

కొని అర్జునుడు అసహాయసూరుడై చేసి పరా[క మో వేతచ: స్ర్లన్నియు 

చేరు పేరున (గుచ్చి చెప్పి అప్పుకు స్శ "రకము నంతికు వెళ్ళి; సదా + అని 

కర్దుని నిలదీసి (ప్రన్నిం చెను, 

“అప ేశకాలబలయుత 

ముగ చేసిన నోర నర్గములు మోరకులై 

తగచాజి తమ్ము నెదిరిని 

వగవక తొడరుటల గీడు వర్తిల్లు దుదిన్.” 
(విరాట - చతుర్ధ ఆ 208) 

“అక్కిరీటి ఒక్క-జే యని తలచితి వేని ఆ అష్టనుడ్ కాక్క_డే 

శకాదిసురులతో సంగామ మొనర్చి ఖండన మెర్చినది 'అతదొక్కజే 

కోడా! యాదవబలమునంతయు జయించి సుభద్రను సుభ ద్రముగ 

నొక్క-డై తెచ్చెకదా ! మొన్న మొన్ననే గంధర్యపతి చె బంధితుడై న 

రాజరాజును విడిపించుట అతడొక్కడే చేసినాడు కద్దా! ఆ సందర్భ 

ములలో నీవు కలవా? లేవా! నీవు వృధాగర్వ్యముతో వల వీర 

ములు పలుకుచున్నా వు 2 అష్టనుని ఎదుర్కో నుటయనగా తేలికయన 

విషయము కాదు. అగ్నిలో ఉముకుట, వాసుకి కోరలు వెరకుట్క | కీడి 

నెదిరించుట ముక్క-౦టికై నను వశముకాదు. ఇప్పుడు మనము బితికి, 

బట్రకట్టవ లెనన్న చో అందరము కలసి అష్టనునివై దండయ్న్మాడక చేయు 

టయే క_ర్భవ్యముి 
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ఈ మాటలన్నియు పరికీలించినచో కృపాచార్యుడు (పియశిమ్య 

నకు యుక్త సమయములో హతో పదేశము చేసి, ఉత్త మసహాయుడై 

(పవర్తించెను. ఢర్మము, దై వబలముకల పాండవులు విజయము పొందు 

దురసి ధ ర్యార్థముధురముగా సంభాపిం చెను, 

మహాభారతయుద్ధము పదియేడు దినములు లోకఖీకరముగా 

నడచినది. పర్మాకమమహనీయులై న భీవ త్రి (దోణ, కర్ణాదులు ఈల్లిరి. 

దుర్యోధనునికి వెన్నుపోటు వొడిచినట్టయినది. అయ్యవసరంబున 

కృపార్ణ )చితుడై కృపాణార్యుకు (వ్రియశిమ్యునిత్ ,ఉఛయవంశములకు 

(చేయము చేయగోరి కర్త్వవ్యోసదేశము చేసియున్నాడు. 

“సమరము పూర్వ రాజులు చేసియున్నారు. విరాబోటి ఉత్తవు 

కుతియులకది ఉత్తమ ధర్మమే, అయినను పీకు అడ్డమువచ్చి ఒక 

మాట చెప్పుచున్నాను. దానిని సావధానముగా విని అది మేలని నీవు 

భఛావించినవో అనునరింప్రుము. లేనియెడల మానవచ్చును. (ప్రస్తుత 

పంస్థితి బాగుగా పరిశీలించినవో ఒక అభ్నిపాయము కలుగుచున్నది. 

భీష్ముడు, ధను ర్వేదాచార్యుతై న (దోణుడు మహారథి శూరశకిఖామణి 

అయిన కర్ణుడు, "మొదలె న అహవధురంధరులందరు పాండవుల భుజ 

శక్తికి బలిఅయిపోయిరి. దీనిని బటి చెవబలము ముందు మానుష. 

బలము పూర్తికికాదుకడా! (శ్రీకృష్ణుడు పాండవులను కంటికి రెప్పవ లె 
శకాపాడుచుండగా పాండవులదెస మనము తేరిపారి చూడగలమా | 

(దోణాచార్యులు, కర్లుడు, అశ్వత్థామ. నేను, శల్యుడు కలిసి 

వేయికన్ను లతో ఏ సేనను కాపొడుచుండగా, నీ తమ్ములు బాణాపరం 

పరలు కురిపించుచుండగా ఫల్లుణుడు అందకిసీ మాటి సైంధవుని 

(పాణాసహరణముచేయుట మానవుడు చేయదగిన పనియేనా! బలవి[క్ర 

మధనులందరు నేలకొరిగిన పిమ్మట మనసేన కన్నులు చెడినట్లున్నది. 

శౌరవ మై న్యమంతయు పదునేడు దినములు యుద్ధము చేసిచేసి అలసి 
wre కలా జల్ల 
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పోయినది. నిష్కూ-రణ నెర కారణముగా నమరము వాటిల్లినది. సర్వ 

రాజన్యూలు భరతోత ములు నమర కారణమున స్వర్లమలంక రించిరి. 

ఇసుడె నను దీర్భ కోంధమువిడచుట సముచితము. దీర్చ కోధు 
వ్. వాందును. రాజు బలవంతుడె నవుకు యుదము చేయ 

రా థి 
వ లెను. బలము తేగ్గినవుశు సంధి వేసికొనవ లెనని రాజనీతికూడ ఆ నంద 
ర్భమున ఏనరించెను. 

“తమకు బలం బెక్కి-నతఆి 

సముచితిముగు విగృహంబు శత్రువుల కృత్వా 

హాము మోాతీనసుకు గర 

వ్యము సంధి యనంగ విందు వూర్యుల చేతన్.” 

(శల్య = (పథమ - 56) 

సీన్స మిక్కిలి ఆశ పెట్టుకొన్న వా రెల్లరును లురిగ్ని కార్యము నిర్హ 

యించు బాధ్యతే స్పెననే నున్నది. తగ సంధి చేసికొనుము. ఆత్మ 

వినాశమునకు [శయతల్నించుట మహాపాతకమని బుధులు చెప్పు 

చున్నారు. నిన్ను నీవు కాచికొనుట నీపై ననే యున్నది. నీను ఉన్నచో 
సర్వము సంపన్నమగును. అతృసియముకొర కే మానవుడు అన్నియు 
కోరును. తాను [పళయము పొందినచో నిరంతరము తానువేయు 
ఉద్యోగమునకు ఫలమేమి? ధర్మరాజుతో సంధి చేసికొన్న చో అతడే _ 
సిక సీ తమ్ముులకు రాజ్యభాగ మిచ్చి, వృద్ధుల శు ళూవ చేయుచు 

కాలము గడవును. ధర్మరాజుమాట (శ్రీకృష్ణార్జున, నకుల, సహాచేన్చ 
లకు శిరో ధార్యము. 

ఇంత పితోపచేశముచేసి కృపాచార్యుడు తాను యుద్ధమునకు 
భయపడి యిట్లు చెప్తుటలేదని దుర్యోధనుని హితముకోరియే యిట్లు 
"నప్పుచున్నానని స్పష్టముగా తెలియచేసెను. 
br. = 



“అంత చెప్పు టనికి నేనోడి [పాణర 

&ణము చేసికొనుట గాదు నీక. 

బథ్య మనియు దజిమి పల్కి_తి విను విన 

వేని నొచ్చి తల చె దొట్టు అగుట,’ 

(శల్య - (పథమ - 62) 

కృపాచార్యుడు అతిరథోత్త ముడై. నమరము దుర్యోధనుని 
పతీము వహించి చేసెను. నమరారంభమున ధర్మరాజు పాడణారిమై 
వచ్చి, కృపాచార్యులకు నమస్క-రించి ఆశీర్వదింపుమని కోశెను, అతడు 
తను వధ్యుండు కామి యొటింగించి గలువ్రుమని ధర్మజుని దీవించెను, 
యుద్ధ కాలములో ఫేష్మ్మదోణులవ లె ఆతడు పాండవపవ్ పాతము (పక 
టింపలేదు. క్రర్శవ్యమును నివృతో నాచరిం చెను. 

అశ్వస్థామ సౌ ప్రికవధకు పూనుకొనగా మేనల్లునితో ని|దిం 
చిన వారిని అందున పసిపాపలనుచంప్రుట (బాహ్న్మణనంశములోపుట్టిన 
వారికి ఎంతమ్మాతము తగదని హితము గొలిపెను. రాజరాజు ఆజ్ఞను 
సారము సౌప్మికవధకు అశ్వల్థామకు తోడ్పడెను. చిరంజీవియైన 
కృపాచార్యుడు పరిమీన్నహో రాజునకు గురువై బోధిం చెను, 

కృపాచార్యుడు స్వీయకర ,వ్యమును పరమధర్శముగా భావించి, 
ఫలాస క్తి లేకుండా నిర్వహాంచినాడు. అతడు దుష్టజనుల సాంగత్యము 
పొందుట గ ర్హాంపదగి యున్నది. ' 

కృషాచాశ్యునిజీవితము నూనవాళికి ఒక ఉపదేశము చేయు 
చున్నది. మానవులు తమకు వేదశా్ర్రములు విధించిన ధర్మమును, 
నిప్కూ-మ్యముగా- అనుసరించినవో అమ్బుతేత్వము పెందుదురనియు, 
దుష్టజనసాంగత్యము ఎంతే సొధుశీలులకై నను దుఃఖమును కలిగించునని 
ధ్వనించుచున్నది. 
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11. భీముడు 

ఇారతప్ రా(రోసరుకు భీముడు. థరత్వము, (ప్రతిజ్ఞా పాలనము, 
ధర్మాభిముఖ్యము, (భ్రాతృవాత్సల్యము, వజసారబలము, [పచండ 

తము, అహంకారము, శ/తునిరూ శలనములో నపతిహతమగు ధిర, 

(పతికార పరాయణత్వములతో (పకాశించుచున్నా డు. అందుచే ఆలం 

కారికులు భీముని ధీరోద్దతనాయకునిగా చ్రేక్కానికి. 

మాయలమారితనము, (పచండత, చాపల్యము, అహాంకారము, 

అత్నక్లాఘము గలవాడు ధరోద్దతుడు, సముడు ధీరోద్దతుడయ్యును 

ధర్మముచే కట్టుబడుట ఎన్నతగియున్నది. భీముడు వాయుచేనుని అంశ 

మున జన్మించుటచే వాయుగతమైన (పచండత్వము; మృదుత్వము కలిగి 

బెట్టిదులకు బెట్టిదుడై, మృదుస్వభావులకు సుకుమారుడై వర లాను, 

భీమ అను శబ్దమునకు 

“విభేత్యస్మాత్ ఎల లోకం భీమః? 

ముళ్లోకము లితని వలన భయపడును. 

(గురు వాల (ప్రబోధిక - ప్ర - శాం - వుట - లగి 
ఇతడు శ్యత్రుభయంకరుడగుట చే. భీముడను చేరు సార్టకమై 

ఉన్నది. ఉ_త్తమవతియలక్షణమైన దుపష్టశిక్షణము, శిష్టరతణము 

ధీముడుచేసి తనపేరును నిలుఫుకొ నెను. భీమునిపా తముఖమున వ్యాస 

మహర్షి మధురోదా_త్తమైన యుప దేశము చేసియున్నాడు, 

ఛీమునిలో మానవత్వము ఫుష్క-లముగ గోచరించును. ఇతడు 
వ(,జసారబల్వవంతుడగుట చే అన్యాయము జరిగినచో సహింపలేకపోవుట, 
తుందుడుకు స్వభావము, నిర్భయత్వము కొట్టవచ్చినట్లు కన్పించు 
చున్నవి. ఈ ధరా గేనరచ్మకవ ర్తి దుష్టరాతసులను, దుష్టకామ వీడి 

తులను, కృతఘ్ను లను, పరభార్యాపహారులగు జరాసంధ, బక్క 
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హీండింబ, కిమ్మోక, జటానుర, కీచదకాదులకు, దుష్టచతుష్టయములో 

(పధానులై న దుర్నోధన దుత్శొసనులను లోకభీకరముగ నంహా 

రించెను, రాజ్యవ్యనస్థ చక్కగ నడ చుటకు దండనము [పథధానాంగము. 

దుష్టశిక్ష.ణము చేయుట రాజుయొక్క. [పథాన క_ర్హన్యము. దీనివలన 

ధర్శమునెడ భక్తి, అధర్మమునెడ భయము [పజలలో కలుగును. 

అత్యుత్క-టమైన పాపము చేసినయెడల చత్చలము ఈ లోకములోనే 

అనుభ వ్యమగునని సూచింపబడినది. రాజదండితునకు యమదండనము 

"లేదు, 

సంగరంబున జంవుటయు, చచ్చుటయు, (పజాపరిపాలనంబును 
దగిన తెజణంగున దండించుటయును ను_తమ క్షు తీయధర్శంబులు. ఇవియే 

భీముడు చేసినాడు, 

హిడింబయను రక్క-సిముగువ అగణ్యములోనున్న వనజాయత 

నేతుడు, విశాలోరస్కు-డగు భీముని లోకో _త్తరసౌందర్యమును పిశ్రీంచి 

మన థ బాణపీడిత యయ్యెను. ఆ సమయమున కుంతీదేప, ధర్మజాదులు 

ని[దాము,ద్రితుబై రి. 

ఆమె మాన వెంగనలయె అతనిని సమిాపించి తన్ను భార్యగా 

స్వీకరించి ఇష్టోపభోగము లనుభవింఫుమని చతురుపాయముల (పయో 

గించెను. అట్ల క్రి షసమయములో భీముడు ఇంద్రియ ని[గహముతో 
లు యాలు 

ధీరా గాసరమూర్తిమై (పత్యు త్రరము చెప్పెను, 

“ఓ శిలా నేను చెప్పమాటలు సావధానముగ వినుము, ఎట్టి. 

సీచుడై నను తనమగతనము చెడగ, తనజన్నృ కా ధారమగు మాతృ 

"బేవతను, త “బుట్టిన అన్నదమ్ములను _ గాలికివిడచి మోహమువే 

శ్షణికముగు చపల శ్ర్రీసుఖము పొందుకాకు ఇచ్చగించునా 1 ఒక రక్కం 

సుడుమాతము గాను, దేవతలు, రావ్షసులు కలసివచ్చినను చీల్చి 



Ey ఆంధరినుహా థాకతము ఉపదేశము 

చెండాడగలను, అంతేగాని ఇట |పియానుజులకు _ ని|డాభంగము 
మా(తము చేయజాలను.!) 

తరువాత [పభంజనసూనుడు హీడింబుని పరిమా ర్చెను, అప్పుడు 

మాతృ చేవియొక్క_యు, అన్నయగు ధక్మజునియమొక్కయు ఆజ్ఞను స్వీక 
రించి హిడింబను పరిణఇయమా డెను. ఈ సన్ని వేశమును వురస్క-రించు 

కొని మానవుగు ధర బద్ధమైన అర్థమును, ధర్ధుబద్ధమెన కామమును 

సఎపాదింపవ అను, ధర్శవిరహీతే మైన అర్థము ధర్థువిర హత మైన కామము 

మానవుని అధోగతికి |తోయును. వ్యాశమహర్షి యధావకాశముగ 
అర్ధ కామములకు (ప్రజలు బానినలై నచో ఎన్ని యోఅనర్లములు క్రలుగు 
నని ఆవేదనముపొంది బట్టు బ్రతిమాలు చున్నాడు. 

“ధశ్చు మకిర్భవతువః నతతోద్ధితానాం, 

నహ్యాక వవ పరలోక గతస్య బంధుః 
9 5 డా x95 3 అర్థాః చ్ర్రుయశ్చ నివుణా రపి సేవ్యమానా 

ప ప 9 మ సవ్యాప్త భావ ముపయూన్సినచ స్టిరత్వమ్. 

(సం- ఛా- ఆది -2- అ - 891) 

“ఊర్థ్వ బాహు ర్విరౌ మ్యేష నహి కశ్చిచ్చృణోతి మే 

ధర్న్మాదర్గక్చ కామశ్చ న ధర్మం కిం న సేవ్య తే” 

(సం - ఛా-క్లో_అ-క5_63 

బిడ్డలారా, మారు ధర్మయునంచే ధృ ఢణాధ్యవసాయము కలిగి 

యుండవ లెను, ధర్మమే పరలోకముూన తోడ్పడుబంధువు. అర్లములును, 

కామసాధనములును ఎంతేనిప్రుణులు సేవించినను అవి ఆ ప్తములు 

కావు. స్థిరములు కావు, కాంతలు మెరఫులవంటివారు. ఐశ్వర్యములు 

రమ్యము లే. జీవితము మపవతిక౦ కు కొన విరుఫువలె బహు చంచలము. 

అర్థ కామములవలన సుఖము కలుగుననుకొనుట (భమ. వీనివలన' 
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తస చెరుగును. తృష్టవలన అసుఖము పెరుగును.  కావుమువలన 

క లుగుసుఖము, స్యర్లమున లభించుసుఖము ఈరెంకును తృప్పను తుడిచి 

చెట్టగలిగినచో కలుగుసుఖములో పదాజవ పాలు కాను.” 

ఆ మహర్షికి (పజలవై ఎంతదయ కలిగి ఇట్లు చెప్పుచున్నాడో 
0 a C౧ 

తెలియవలయును. భీముడు ధర బద్దమైన కామమును అనుసరించి 
శ pm 

ఉభయలోక సౌ ఖ్యములగు పొందెను, భర్మాచరణము చేసినచో అప 

యత్నముగ అర్హ కామములు సిద్దించును. ధరో గ్త్రపేతమైన కామమే 
థి థు మా 

ఉపాదేయము. 

ఏకచ(క్రస్రరములో పాండవులకు ఆశ్రయమిచ్చిన _్రాహ్మ 

ణునకు బకాసురునివలన ఫో రాపద వచ్చినది. భీముడు కుంతీమహో 

మాత ఆజ్ఞానుగుణముగ బకాసురుని నంహారించి లోకకళ్యాణ మాచ 

రించెను. మానవునకు కృతజ్ఞత మానవత్వమునుకూర్చు (సథానలత్ష 

ణము. ఈ కృతల్ఞ తాగుణము (పకృతిలో నే కలదు. కొబ్బనిమొక్క_్లలను 

పాతి సీరునోసి పెంచిన చిన్నఉపకారమునకు వాని జీవితాంతము 
తత్కతజ్ఞ తా సూచకముగ శతేనెవంటి నీరును, పటి? బెల్లమువంటి 

కొబ్బరి మనకు ఇచ్చుచున్నవి కదా. జీవులలో శేషుడు ధీమాన్యూడు 

మానవుకు, అట్టి నూననుకు కృతజ్ఞత [పకటింపకపోయినచో 

దానన్రడే, ఉపకారమునకుమించిన (ప్రత్యు పకారముచేసి (బాహ్మణునికి 

కాక ఏకచ|క్రపురవాసులకు మేలు కలిగిం చెను. ఇదియీ ధీరా గేసరుల 

లశ్ణము. 

అధర్మము జరిగినచో సులభముగ కోపమువహించుట, శతు 

వులకు (పకి కారము చేయనంతవరకు నిద)పోవనిస్య భావము ఖీమునిలో 

మిక్కు-టము. అన్యాయము, అధర్మము జరిగినదో తలవంచుకొని సరి 

చెట్టుకొనుట అతనికి బొ _క్తీగకిట్టదు, ఆయా సందర్భములలో (పళయ 

29 
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కాల రు(దునివంటి భీమునిరూపము పాఠకుల మనోనయనములకు నోచ 
రించునట్లు చిత్రించిన ఘట్టములు కోకొల్లలు. వీనిని పరిశీలించినవో 

భీముని! కోధము థార్మిక మైనదనియు అనుదా త్తమనస్కు-ల పచ కోధము 

కాదనియు చెప్పవచ్చును.  దుష్లశిక్షుణముచేయు సుత్ష(త్రియునకు 

ఉదా_త్త్మకోధము. నినర్హభూహణము. భీముకుకూడ _ తానుకొపము 

వహించుట తనమానసిక బలహీనతయని గు కించుట (వస్తులింపవలసి 

యున్నది. 

భీము మాతంగము ధర్శపాశ బద్ద మైనది. మానవుడు అమృతత్య 

పావీ పొందుటకు ఇహలోకము సుఖమయము చేసికొనుటకు ధర సేతు 

వును పరిరఫీ.పవలెను. సైరంధి) వేషములోనున్న చొపదిని కీచకుడు 
వీచాతినిచముగ విరాట రాజు కొలువులో భర్హలు చరాచుచుండగా 

పరాభవించెను. అడిమాచి భీముడు రెండన దండథరుని పగిది కీచకు 

నివ లంఘింప సిద్దమయ్యెను. ధర్మరాజు గసాఢవచనరచన చే తముుని 

. అదువులో పెళ్లైను. కొంతకాలము గడచినపీమ్మట పవనాత్శజుగు 

చల్లగా కూర్చొని పరమశాంతముగ యోజించి యిట్లనుకొ నెను. 

“కీచకుడట్లు మోదు పరికింపగ తన్ను బరాభవింపగా 

జూచి మహోగికోపవివళుండగు నన్నునుజూచి ఛై ర్యహే 

మాచలుడై న ధర్శసుతు డమ్మెయి బారణసేయకోన్న నే 

నీచత వాని ముత్స్యవిభునిం బరివారము నుగ్గు సేసినన్.” 

(విరాట - ద్వితీయ - 179) 

మానవజీవితములో (ప్రాణసంకట మైన పరిస్థితు 'లెదురైనప్పుడు, 

ఉప్పుకారములను తిను జనులు కోపముపొందుట నహాజము. కాని 
పము ఉచితకాలములో మనముపొందిి డానికి బానినకాక మన 

అదుపులో నుంఛుకొనుట అవశ్యకర్శవ్యము. కోపముకలిగియు తమ 
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తప్పు తెలిసికొనుట మవాత్శ్యలకుణము, కోపమునకు ఇంధనమగుట 

అల్పమానవుల లత్సణము, తేన కోపమె శత్సువు కదా! 

భీముడు సౌగంధికాపహారణార్థము “వెడలు చుండోను, అప్పుడు 

హనుమంతుడు తమ్ముడగు భీముని పరీశీంపదలచి మార్ల నిరోధముగ 

'మహావృతుంబులువేసి శయనించెను. భీముకువచ్చి తోవ ఇమ్మని 

అడిగెను. హనుమంతుడు తాను ముదిసినవాడననియు, తోకను 

పక్కకుపెట్టి వెడలుమనెను. గర్వితు డై నభీముడు మొదట వావుకరం 

బున, పీమ్మట శిండు చేతులతో తుదకు తన యావద్చలము ఉపయో 

గించి యెత్త లేక మొగ్గతిల్ల బడెను. భీముడు పళ్చాత్తాపముపొంది తమా 

థిశు వేడెను. సామాన్యముగ వమూననునిలో ఆభిజాత్యమదము,; ఐశ్వర్య 

మదము, విచ్యానుదము ఉండును. 

ఇందు వమదమునకు వళుడయినను మానవుడు (శేయస్సుపొంద 

చేరడు. నుదముపొందుట యెంతమ్శాత్రము తగదని నూచితము. 

లోకములో భీముడు తిండిపోతు అనియు బాహుబలము, నతు 

(పతి శారపరాయణత్యనము కలవాడనియు; ఆవేశముఎక్కు-వ, ఆలోచన 

తక్కువ, అను అభిప్రాయము లోకములో రూఢమూలముగా నున్నది. 

అది సరికాదు. అన్నివేళల భీముడు ఆ విధముగా నంచరించలేదు. 

ఒకొ_క్క-సారి అతని సమత, ధైర్యము, రాజకీయ పరిజ్ఞాన ము, హేతు 

వాదప్రురస్సరమైన బుద్ది బలము పుష్కలముగా మనలను ఆశ్చర్యాం 

బుధిలో తేలియాడించును. పాండవులు మహో రాజవుత్రులై అస్పైశ్వర్య 

ములతో తులతూగి దురదృష్టవశమున నేడు అరణ్యములో ఆకు, 

అలము తినుచు నానాక ప్లములు అనుభవించునున్నా రు. ఇది మానవతీ 

లలామయమైప చొాాపదికి, శతువులయందు సగకలిగిన భీమునికి 

కడువుమంటగ నున్నది. అంత (క్రాపదీఖీములు ఢర్థజుని కడకు మెల్లగ 
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చేరి తమ్ముల పరాకమ ముపయోగించి కౌరన్రులను నంహారింపచేసి 

జగత్క-ళ్యాణము అచరింపుమని _పబోధించిరి. అదే మంచిసమయము 

అని భీముడు తన ఉపన్యాసమును వ్తు చేసియున్నాడు. 

“'పిన్చ్ళుపి తా మహాగతీమైన రాజ్యము కౌరవుల పాలు చేసి భీకరా 

రణ్యములలో (వతేములు సలుపుచు ధర్మము ధర్మమని చెప్పుట తగునా? 

పాండవులనుండి రాజ్యమును కౌరనులు అపహరించుట సింహమునుండి 

నక్క మాంసమును గొనుటవంటిది. దుర్శతులను, దుర్గ్హనులను, ధర్మ 

స్థితితో జయింపనగునా + ధర్మకామములు సాధించుటకు సాధనము 

అర్థ మె. ఆర్థమే సర్యార్థసాధకము. జగత్తు ధనై కమూలము. అటి 

అర్థము విడిచిన మి[తులకపియంబు, అమ్మితులక్షు హర్థంబు కలుగును* 

మునివృ_త్తీ చేకొని ధర్మువు ధర్మువు అనిచెప్పుచు,  ధర్శమునంచే 
చిత్తము సిలివీియుంచుట న్యాయమా 4 పస్ర్రరుముకు ఎలు ప్పుడు ఏకాంత 

ధర్భృనిరళుడగుట యు కమా 1! (పాణమువిడిచిన శవమును సుఖదుఃఖ 

ములు రెండును విడిచి పెట్టును. ధర్మ కామములు తజుగునట్లు ధనము 

సంపొదించువాడు పతితుడగును. ధనము, ధనముకొజఆళకీ సంపాదించు 
వొడు ఉగవనములో గోరత్షణచేయు కువుతిని పోలును. అర్థ కామము 

లకు హోసి కలుగునట్లు కామము సేవించువాడు నీరు తక్కువగానున్న 

వెలువులో చేపవలె నీటితోసహా హని పొందును. అర్థము, ధర్మ 
మును సము(దమేభుములట్లు పరస్పరొదయమ్ముులు, అందుచే తి)వర్ల 
మునకు సమ(ప్రాథాన్య మొనంగువాడు స ఏ త్తేముడు.  భవదాచరిత 
"మైన ఈ ధర్శ్మంబర్ధ కామములకు ఎంతమాత్రము ఉపయోగింపదు. 
ఉపరి నీకును " సీ బాంధన్రలకును_ చాభాకరంబు. దాన, యజ్ఞ సత్పూ 
జలు కావింప ఆర్థహీ నునక శక్యంబు. జగంబులు ధర్మమయం౦బులు., 

ధర్భువునకు మిక్కిలి ఒండెద్దియు లేదు. అయినను అన్ధార్ధంబుగాసి 
ధర్మువు త్మతియుల కయు కంబు. శత్రువులను జయించుట్క [ప్రజలే 
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భయంబు లేకుండ రశ్నీంచుట, [పియముతో పా తులకు అర్థమిచ్చుట 
సుగతికి కారణములు. ఇవి డు, తీయధర్మములు. ఫ్ంలో చేబక్క_టియు 

ధనము బేకుండ కుదురునా ? శకినల ధర్మాచరణంబు శ తుజయంబునకు 

సాధనంబు కాదు. నికృతి పరులయందు నిక్క తివలయును. నీవు 

నవముయా ధరర తణ (వతింబు డిగి శె తువుల జయింప నుదొోోగింపుము” 

ఈ మాటలన్నియు. భీముని రాజకీయచాతుక్యమును, కరూలంకష మైన 

మేధాశ కిని, విషయమును ,పలిపాదించు నేర్పును తెలుపుచున్నది. 

భీముడు తనపియురాలై న |[చాపదికొటుకు నెంతటి సాహస 

చర్యయైనను ఒనర్చును, ఆమెకోక్కె-ను తీర్చుటకై గంధర్వులతో 
బోరి సౌగంధికవుష్పమును తేచ్చియిచ్చిన |పియసాహాసికుడు, [వీయ 

పత్నియగు |ఇాపదిని నీచాతినీచముగ పరాభవించిన దర్పాహంకార 
భూయిష్టుడ్కు కాముకుడు దుర్శ్మాష్టడు, సింహబలుడైన కీచకుస్సి ఉప 

కీచకులను నమూలముగ మట్టు పెట్టి [వ్రియురాలికన్నేరు తుడివెను. 

మహాపతివతలయిన  పరభా భార్యల జోలికి పోయినచో సింహ 

బలుడై నను, నీచమరణము పొందునని లోకమునకు వాటిచెప్పెను. దీని 

వలన అతనికి (పభంజన నందనుడను పేరు సార్థక మైనది, సింహబలుడు 

అసామాన్యుడు, యుద్ధభూములయందు రాజులను ఓడించిన లోక 

దుర్భయుడు. గంధర్యులవలన లెక్క-గొనని భుజగర్వశాలి. సైరంధి)చే 

వాని గుట్టువుట్టులన్నియు తెలిసికొని అసహాయశళూరుడై. అర్థరాత) 

మున రహాస్యభంగముకాకుండ _ కీచకుని పీచముడచెను. లోకములో. 

భార్యకు దుఃఖముకలిగినను, భర్తకు దుఃఖముకలిగినను ఒకరికొకరు ' 

సాయపడవ లెను. భీముడు (పియపత్నియగు (చాపదియొక్క-_ కన్నీరు ' 

తుడిచి ఉజా9పదీరమణుడని (పఖ్యాతిపడ సెను. భర్య భార్యయొక్కం 

కస్నీళ్ళను తుడుచుట కసీసధర్శము. కలకంఠి కంట కన్నీ రోలికిన సిరి 

ఖుంట ఉండనొల్లదు కడా | 
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భీముడు త నభార్యయొక్క- అవమాన కారణవుయిన కీచకుని 

సంహరించెను. రాబోవు మహాభారత యుద్ధములొ ఈవిధముగా. దుస్లు 

లను కికీంపగలను అని లోకమునకు (పబోధము చేసెను, 

భీముడు చాల సందర్భములలో నాగహోవేశముపొంది మర్యా 

దాతిక్రమణము చేయుటకు ఒడిగమ్షైను. ఇది అన్న గారిపై (క్రీకృమ్ణుని 

మోద, (దోణాచార్యుని వై పొంగినది. రజస్వలయై, జారిన ఉత్తరీయము 

కలదై దుశ్ళాసనుచే లాగబడుచున్న సీయపత్ని యగన (జ్రాపదినిజూచి 

భీమసేనుడు కోపోద్దీపితుడై యుధిష్టీరునితో నిట్లనెను. “ధనవాహన 

ఆయుధ కవచాదికము, రాజ్యము, మేము, నీవు; శత్రువులే “పట 

మున నపహారింపబడితిమి. నీవు సర్యాధిపతివగుట చే నాకా విషయమై 

ఫోపమురా లేదు. [డౌపదిని పణముగ పెట్టుట వ్యతిక)మముగ తలచు 

చున్నాను. సహాడేవా! అగ్ని సితీసికొనిరమ్ముు. ఈ యుధిష్టీరుని బాహు 

చదాహాము చేసెదను.” 

దీనినిబటి భీమసేనుని నీలము కళంకిత మైనది, ఈసందర్భములో 

బ్రహ్మశ్రీ) వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య ఇ తగారు పీలకంఠుల వ్యాఖ్య 

నుదహరించి భీముడు, ధర్భజునియందు భక్తి పపత్తులుకలిగిన తమ్ము 

డని యు కృియుకృముగ సమర్థించుట స్తుత్యమై యున్నది. 

“బాహు తే నంపిధ మ్యూమి సహబేవాఒగ్ని మానయ 

తే తవ వుర ఇతి శేమః, సంప్రధమ్యోమి.” 

ఇచ్చట “నే” అనుదానికి “వురి అని అధ్యాహారముచేసి సీ 

ఎదుట నా బాహులను తగులమె్టుకొనుచున్నాను అను అర్థము సన్ల 

కంఠాచార్యునిచే బోధిం పబడినది, 

(దొపదిని ఒడ్జినపుడుగాని, ఓడినవుడుగాని ఛీమసేనునకు రానట్టి 

కోపము దుశ్శొసనుడామెను బట్టికొని పీడించుటవలన వచ్చినదనుట 

నష్టము. ఇప్పుడాకోపమునకు గురిశావలసినవాడు దుళ్శాసనుడా |! 
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భీమసేనున కప్పుడు తనవాహుబలమున దుశ్శాసనుని వధింపవలెనని 
కోపము వచ్చినది. ఆ విషయమై తనకష్టుడు ధర్మజుని అంగీకారము 

అేవీతమైనది. కనుకనే ఆ హ్రాపదివెవు, ధర శ్రజునినై వు చూచుచు 
వచ్చెను. అది లభింపలేదు. అప్పుడీ వీరపత్నికి భరెంపరాని ఇంత 
కష్టము. నా కనులఎదుట (ప్రా ప్తింప పిహరింపతేని ఈ బాహువులు 

ధర్శజునిది ధర్శబలము. అర్జునునిది శస్వాన్ర్రుబలము, ఖీమునిది 

బాహుబలము. అని (ప్రసిద్ద మైయుండగా బాహుబలము చూపవలసిన 

భీముడు చూపలేక ధర జాని బాహువులకు శిక్షచేయుదుని చెప్పుట 
యుకృమా! అ(గజునివై అత్యంతభ' క్తికలవాడని (పతివాదులనే 
(పశంసించబడిన భీమసేనుడు ధర్మజుని చేతులు కా ల్పెదనసి అర్థము 

చెప్పుట అత్యంతము అనంగతము. తత్కాలపాప్తమై తత్కాల 

మందుషేశాన'ర్ల మై ఆన విజృంభించినతొలగునదేయున్న దుశ్నానన 

దాార్జన్యమును ఉనూ గలించుట కై సంరం భము కలిగినవుడు తనక భ్య 

నుజ్జ సీయకుండిన యాధర జానియెదుట వ్యర్ల ములైన తన బాహువులు 

కాల్చుకొ నెదనని నట్లుచెప్పుట అత్యంతో పపన్నము. అంత తప్పుమాటా 
డిన భీముని అర్జునుడు మందలింపలేదు కదా ! 

(మహాభారత త _త్త్వేకథ నము-సాండ వసిందానిరాకరణము-వు 671-672) 

ఈ సందర్భ మును ఈ విభముగాకూడ నమన్యయింపవచ్చును. 

ఉ తమపా[తలు కొన్ని మానసికబలహీనతలకు లోపడి, 'వెద్దవారిచే 

(వబోధింపబడి పశ్చా తీవ్లులె నారని నర్హించుటవలన లోకసంస్కా-రము 

కలుగును, కోధము అనేక అనర్థములకు మూలము. దానిని శమింప 

చేయుటయే క _ర్తవ్యము. 
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ఈ విధముగ [క్రోధము తమింపచేయుట మానవుల క_ర్పవ్యమని 
సూచితము. 

చీనుడు కౌరవకులపాంసనులై న దుశ్శాననుని, దుర్యోధనుని 

నంహాఠించినవిధము మహాభయూనకము. ఉత్తమ రాజన్య లతుణము 

తీర్ల (పతిజ్ఞుడ గుట యా శ త్రునిర్మూలనము చేసి, (పతిజ్ఞ నిర్
వహణము నెర 

వేర్చుకొనుట స్నుతింప తగియున్నది. 

అ మోసజ, వకవస్తు, రజన్యల, అగు పత్మివతయైన (చాపదీ 

"దేవి కొ బ్వూపట్టి కంరుకువాపశదుడై ౫ దుశళ్ళాగనుడు కౌరవ మహాసభ 

కట్చి తెచ్చి, ఆమెకట్టిన పుట్టంబు లాగుట చూచి, భీమసేనుడు మండి 

పడి (పళయ కాల “రు[దా కారము వహా౦ చి, కోపరకాంతనయనుజై. 

ఇట్లనెను : 

“కురువృద్ధులు, గుకువ్యద్ద చాంధవు లు చూచుచుండగా 

(డాపదిని మదోద్దురుడై ఇట్లు పరాభవించిన ఖలుడై న దుశ్శాసనుని 

యుద్ధములో నీకరముగా సంహరించి దురోధనుడు చూచుచుండగా, 

దుశ్శాసనుని ఆరమ చీల్చి ర రకము ఆస్యాదింతును., ౨ ఈ (పలిజ్ఞను 

నిర్వహిం చినవిధము కా వ్యవసాయము. (Poetic Justice) ను పోషిం 

చునడ్దై యున్నది. కుల స్త్రీ కి జరిగిన అవాచ్యమగు అవమానము 

హేతువుగా, జన్నిం వినశోభాన్ని . తూ త్రస్యరూపుడగు భీమసేనుని హృద 

యమున పదమూాడేండ్లు కోమిలిసది. అక్కీ-చకారాతి బెబ్బులి లేడి కొద 

మంబాదువువోలిక దుళశ్ళాననుని ని పొదివి “పూర్ణము నలో కారు 

కూతలు కూసితివి ఇప్పుడు ఏమి అనగలవో అనుము. మహాబలనంద 

నుడ్కు మహో(గలోచన (ప్రభలతో చూడగ కౌరవసై న్యములు 

దావాగ్ని విజృంభ్రిచుటచాచి, మృగకులను సలాయనము చేసినట్లు 

కకానికలై నవి, 
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భీముడు దుశ్శాసనుని శరీరము హేలగా “కీల నమర్చి ఆకాశ 
ములో బంతివలె |తిప్పెను. భూమిమాద పడ'వె చెను. ముంగాలం 

(తోచెను. మెడమోద [తొక్కెను. అయ్యు తృక్మిపడక ఇట్లను 
చున్నాడు : 

“నరసింహుం డసుశేందు వచ్చుకరణి నౌ)ద్ర)ం బుద(గ్రంబుగా 
నుర మత్యు(గ్గత జీరి (క్రమ్ముకుధిర మ్న్ముల్లాసియె దోయిట 

స్వర వారం గొని తావు మెచ్చు జవికి న్నేనున్ 

మొగంబున్ భయం 

కర శేఖం బొరయంగ జన్నీకొను నక్కారవ్యు జూచుం బొరిన్. 

“తల్లి చన్నుల పా తేను దావ నెట్టు 

లాననే పలుతెబుిసల లేనియలును, 

ఖండశర్క_రతోడిదుద్దంబు లనుభ 

వింపబడవే యనియు నింత యింప్రు గావు. 

“అని యెలుగెత్తి పల్కు-నలినాడు మపళోద్ధతి (ద్రుళ్లు నార్చు జె 
ల్బన భుజ మప్పళంచు దమషఫైనికులున్ మనవారు రక్క-సుం 

డని వెజగందు వారు గళి తాయుధు లయ్యెడువారు భీతి మూ. 

ర్భృను బడువారునై_ రణవిరావుము బొంద మదోత్క-టా 

కృతిన్ ౨ 

(కర్ల ఆ తృతీయ - 214 = 216 = 217) 

ఈవిధముగా భీముడు దుశ్శాసనవధ చేసినవిధము మహాోభయం 

కరము. అది చదివినప్పుడే పాఠకులకు ఒడలు జలదరించును. వమిహోకవి 

ఈ ఘట్టమును పాఠకుల మనోనయనములకు గోచరించునట్లు చారు భీహ 

ణముగా చి(తించుట రమ్యుము. 

3@ 
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భీముడు తానుచేసిన మొదటి పలిజ్ఞ తీర్చి విమ్మట గదాయుద్గ 
ములో దుర్యోధనుని జ ఊరుభంగముచేసి రాజరాజు శిరముతన్ని త్ 

(ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చుకొనెను. భీముడు రాజరాజుయొక్క- శిరస్సు తన్న 

వచ్చునా * బ్రది న్యాయము కాదు అసి విమర్శకులలో అభి[పాయ భేద 

ములు కలవు. మనము దీనిని ఈవిధముగా సమర్థింపవచ్చును. దురో 

ధనుడు దుళ్ళాసనుడు, కస్టడు శకుని దుష్ట చతుష్టయము. పావు ఆత 

తాయి గణమునకు చెందినవారు. 1. ఇండ్లు కాల్చువారు, 2. విషము 

చెట్టువారు, శి. క్ష న్ర్రపాణులై హింసించువారు, 4. ధనము అపహరించు 

వారు 5. భూముల నపహారించువారు, 6, భార్య నపహారడించువారు 

ఆతతాయలు = (వశిష్టస్మ్మృత్సి. ఈ  అతతాయులను ఈవిధముగనే 

సం వహారింపవ లెనని ధర శౌధత్రుములు ఫరోపి.౦చుచున్నవి. 

భీమ సేనుడు దుర్యోధనుని తలవై తన్నుటకు హేతువు దుష్ట 
శిక్షణ(పశారములో నదియొకటి సీతిళిసోోక వె యుండుకే. నీల 

ఫంఠీయములోని యీ శ్లోకములను చూడుడు : 

“వామపాణికచోత్సీడా భూమా సనిపేష్పణం బలాత్ 

మూరి పాద [పహరణం జానునోదర మర్షనమ్ 

మాలో రాకారయా ముహ్లా కపోల దృఢతాడ నమ్ 

కఫోణిపాతో౬ ష్య సక త్సర్యత స్త న లతొడనమ్ 

_తావేన యుద్దే (థవమణం మారణం సే నుష్టథా 

చతుర్భిః క ప్రీయం హన్నా త్పంచభిః క్షతి) మాఢమమ్. 2 

(మహాభారత తత్త పకథనము = పాండన నిందా నిరాకరణము 687) 

వైద్యుడు రోగియొక్క_ దుష్టాంగమును ఖండించువిధమున 

భీముడు దుష్షులెన దుశ్శాసన దుర్యోధనులను నంహరించుట ధర /] 
యుక్ష్హమై యున్నది, 
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లోకములో చేరముచేసినవారు ఒకొ,క్క-ప్వుడు దండనము 
పొందకోండ తప్పిం చుకొనవచ్చును. కావ్య ములో దోషము చేసినవారు 
తత్ప్చాప ఫలము ఈలోకములోవే పొందవ తను. ఇది కావ్యన్యాయము, 
అదియే దువ్శానన, దుర్యోధనులు పొందినారు. దీనివలన (ప్రజలకు 
అధర్మము నడ భయము, ధర్శమునెడ భక్షి కలుగునని వ్యాన 
మహర్షి ఇంత భయంకరముగా భీమునిచే దుష్ట్రశితీణము. చేయించినట్లు 
వర్థించిరి. ఢర్శము ఆ[శేయించినవారిని రశ్నీంచును. అధర్మము అశ) 
యించినవారిని (మింగును. ఇదియే భారత పరమార్థము. “దుర్యోధనుని 
వలె సంచరింపకు” అని లోకమునకు పబోధము చేసినాడు. 

భీముడు వజసారబలుడు. తిండిపోతు తనము, అహంకారము 
మొదలై న మానవనవహజమువై న బలహీనతలను క్రలిగియు ధర్హుబల 
ముచే బం ధైింపబగడుట స్తుతింపదగి యున్నది. భీముడ్లు ధర్శజుని 

తమ్ముడు. 

12: అ ర్త నుడ 

వ్యానమహర్షి (వతిభార్మ వమునుండి యుద్భవించిన అణిముత్యము 
అర్జునుడు. ఇంర్మదాంశమున భారతాన్యయ దీపకుడు, తేజోనిధి, విద్యా 
వారగుడు, వినుతవ్యా పారుడు సౌళీల్యనంకోభితుడు, (శ్రీకృష్ణ భక్తుడు, 
కుంతీ'బేవికడంవు చల్లగపుట్టినఘనభుజుడు అర్జునుడు, ఇంద్రలకుణములై న 
నర్వజనపూ జ్యత్య న్యాపనశీలమైన తేజస్సు, (సవృద్ధమైన కి ర్తి, శత్రు 
మర్దన సమర్ధ మైన అవ్మకపరా_కమము? గురుహృదయ |పమోదావహా 
మెన శు ళూప, నిరంకిరపరి శమ, కౌశలము, జిజ్ఞూస, ధరా ్రఖిముఖ్యము 
పార్టునిలో మూర్తీ భవించినవి. ఛారతపరమార్థము _ (శ్రీకృష్ణార్దున 
డత్తమగుణ కీ నము. 
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నన్న యగారు వ్యాసమహర్షి అల్లారుముద్దుగా "వించుకొన్న 

ఉద్యానవనము భారతవమనియు అందు పారిజాతవృతేముయొక్క- ఫలము 

శ్రీకృష్ణాష్దునుల ఉ_త్తమగుణ కీర్తనమనుట మనోహరము. _అష్టునా 

హస్క_రుడు సహ(సదీధ్ధితులను వెలిగించి చై(త్రయాత్రలను చేసిన 

విధము ారుభీహణము. వాసవాత్శుజుని సురుషకారము సర్వజన 

సమారాథఢసీయమై యున్నది. 

అతడు భాల్యమునుండి లోకై కధనుర్ధరుడు. “పార్గఏవ ధనుర్థ రః 

అను [సశ స్టిఫొందు పరమాశయముకలిగి, ధనుర్వేద విశారదుడగు 

ద్రోణాచార్యుని గురువుగాబడసి, కుళభూపు భక్తి, నిరంతర కృషి, 

(పతిభలను మేళవించి జీవితాంతము చె తయాతచెసిన ధీ రా సర 

నూార్శి. మహ త్త్యముపొందుటకు ఇవితప్ప సూజోోపాయములు 

లేవు. అట్లి అన్యజన దుర్హభమైనపరా (క్రమము, జీవితములో విజయము 

పొందుటకు కారణము భారత మే నొక్కి- చెప్పినది. 

“భూపనందను లిపష్యధంబున భూరిశ స్త్ర మహ్మస్ర్ర వి 

దోోప దేశ పరగ్రహాస్థితి నున్న నందణ యందు వి 

దో్యోప దేశము దుల్యమైనను ను త్తమో _త్తృముడయ్యె పి 

ద్యా పరిశ్రమ కాఫలంబున దండితారి నరుం డిలన్ ౨” 

(ఆది - పంచమ ౬ 246) 
Wh, 

భారత దేశములో నేడు పిశాచమువలె పీడించుచున్న నిరుద్యో 

గము, డారి(ద్యము, అవిద్య తొలగించుటకు సర్వరంగములలో సర్వ 

(ప్రజలు అన్హునసములై నవనవోన్మోషమైన సురుహకారముతో (పయ 

త్నించుటయే అవశ్యక ర్మ వ్యము. 

అర్జునుడు సక లదివా్యా (స్ర్ర సంపన్ను డయ్యును, తి)లోశే కపీరుడ 

య్యును ధర్భజుని ఆజ్ఞను జవదాటిన సందర్భము లేదు. బ్రితేని (భాతృ 



భక్తి భరతుని (భాతృ వాతృల్యముతో పోల్చనగును, భీముడట్టుకాదు. 

భీమునిస్వభావము దీనికి భిన్నమైనది. ఘోవయాపత్ర సందర్భములో 

అష్టనుడు గంధర్వులతో “పా న్టిన (ప్యాగసరుండు ధర్శసుతు పనుఫ్రు మా 
కలంఘ్యము.” అనగా మానవుడు ధనబలము, బాహుబలము, అధి 

కారబలమున్నను ధర్మబలమునుమూత్రము ఏనమంతయు తక్కువ 
చేసికొనరాదు. మై చెప్పినవన్ని యున్నను భరము తేకపోయినచో 

ఆ మానవుని జీవితము నిర్లంధకుసుమము. అర్జునుని (భాతృభ కి కిని 

దుశ్శాసనుని |భాగ్భభ క్రికిని హూ స్తిమశేకాంతరము. అర్జునుని భాతృ 

భక్తి సత్యధర్య సమన్వితే మై, నిరంతేరక్భవియు కమె, పర మేశ్వర్ర 

భకితో అతో స్ఞద్ధరణమునకు, లోకక ళ్యాణమునకు దోహదము చేళి 

నది. దుళ్శాసనుని మూఢభ క్షి మాత్ప్సర్యముతో, స్వార్థముత, 
ఉత్తమ జనావమానమునకు తుదకు నర్వజన తయకరమగు నాశమునకు 

తోడంఎడినది. 

కుంతీసుత మధ్యముడు అరణ్యవాస సమయములో పరమేశ్వరుని, 
ప్రం[దాదిచేవతలను ఆరాధించుచు, భవిష్య క్కా-లములో భీప్మాధివీరు 

లను జయించుటకు ఉపయు క్తమైన పాశుపతాది అస్త్రములను సము 

పార్టిం చెను, అజ్ఞా తవాసములో బృహన్నల వేవము ధరించి ఉ త్తరకు 

నాట్యవిద్య నేర్పియు, యుద్ధమునకు వలయుసారథి లేకపోయినను 

ఉత్తరుని సారథిగా చేసికొని అనహాయళూరుడై. భీష్మ, దోగణాది 

సీరులను జయించి భవిష్య ద్భారత సం గామములో ఈ విధముగా 

త్రిలోకవిజయము పొం'దెదనని చిరకీర్తిని పొందెను.  మానవజీవిత 
ములో అరణ్య; అజ్ఞాత వాసములు చేయనలసివచ్చును. కష్టములనునవి 

మానవ జీవిత్యపకాశేమునకు అ త్యావశ్యకములు. దీపము వెలుగు చీకటి 

యున్నప్పుజే అవగతమగును. అనిర్వేదము తేజుగని ధనము, . నితో 
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త్పాహాముకలిగి ధీకుడౌెన మానవుడు కాలకలితమువై న సుఖదుఃఖము 

లకు సమ్మ పాధాన్యము నొనంగ జీవిక పయాణము సాగించిన గమ్యుస్తా 

నము చేరును. సీటిలోనున్నను నావ నదిలోనున్న నీటిని ఎంత 

మాత్రము తనలోపలకు రానీయక అది (ప్రయాణముచెసి తీరము చేరుట 

లేడా ? మానన్రకును అం తే, కర్తిప్రియత్యము మహాపురుషుల 

ఉత రగో(గహణ సందర్భములో ఉత్తరుడు, బృహన్నలను 

సామాన్య మానవునిగా తలచి తాను రాజవుత్రుడన్కు పరాక్రమ సంప 

న్నుడను అను నీచమైన అహంకారముతో  లాభువభావములతోమాట 

లాడెను. “ఫీ బృ హాన్న లా -వేగముగ రమ్ము! నాకు కౌరవులతో 

యుద్ధము చేయవలసి వచ్చినది. నీను రథమునకు సారథియమై నా రథ 

మును నడపవలయును. కవచము తొడిగిళొని తేరెక్కు-ము””. అమ్మా 

టలు విని బృహన్నల ఆటపాటలు (పదర్శింపవలసిన సమయమున 

వీల్వబంచిన తగును కాని నంగరము సేతకు సారథియగువమునుట ఉచి 

తమా 1 ఎరల్లెడలనారసి బాహుబలాథ్యుడై న యొక్క_ని రథసారథిగా 

నియాగింవుము అని చెప్పెను. పిమ్మట ఉత్తరుడు కవచము తెప్పించి 

తొడుగుకొనమనెను. అప్పూడు బృహాన్నల దానిని ద్రటునటు తారు 

మారుగా గప్పికొని అచ్చటి అబలాజనులను నవ్వించెను. ఈ ఫట్ట 

నులో ఉదాత్త హోస్యము పోపీంపబడినది, మానవజీవితమునకు పరి 

పూర్షత, పుష్టచేయు బొవధము హోన్యము. మానవజీవితములో ఎన్ని 

కష్టములు వచ్చినను నమస్యలలో పడి సతమతమగుచున్నను నవ్వు 

కొనినయెడల ఆ కషప్టములనెడు మబ్బు తెరలు తొలగిపోవును. వెన్నెల 

వంటిది నవ్వు, నవ్వ లేని మాననునిజీవితము వ్యర్థము. ఉదా త్రహోస్య ము 

నూనవునకు చెప్ప లేనంతబలము చేకూర్చును. నవ్వి పలువురను కడు 

సార నవ్వించువాడే ధన్యుడు. 



తొక కోడా్యసము క్రీశ్రోర్ట 

అర్జునుడు జగన్నాటక సూ త్రధారియెన (శ్రీకృష్ణుని సారథిగా 
వేసికొని భీష్మ. |దోణ, కర్లాదిపీరులను జయించుటకొజకు ధర్మశ్నెత 

మైన కురుడ్నెత్రమునకు అరు'బెంచెను. సుకుమార హృదయుడు బంధు 
(పీతిగల అధునాడు ఎదుటనున్న అన్న లను, గురువులను తాతలను చంకి 

నెత్తురుకూడు ఏవిధముగా తిసణలమన 1 అది దుఃఖస"-విన్న చేతన్కు-డై. 

గాండీవము [క్రింద పడ వె చి చతికిలసడెను. అష్టనుని ఆక్సీ కరమైన, 
కు దమైన హృదయగార్భల్య మును, అవివే కాంధ కారమును పోగొట్టి 

విజ్ఞా నదీపము వెరిగింప_ నిశ్చయించి (శీకృష్ణపరమాత్న భగవద్దీ తా 

మృతమును వని రి చెను. అర్జునునకు విశ్యమాపమును అను గహి౨చెను. ఈ 

సన్ని వేశము మానవాళికి చక్క-ని (ప్రబోధము చేయుచున్న ది.మానవుడు 
కర్మవీక్యుజె అద్జునునివలె జీవితరణమ్నేతమున విజయము పొందవలెను. 
మనము జిజ్ఞానతో, న్వభక్మమును, పర మేక్ణరార్పణ బుద్ధితో నిర్వ 
హం చిన చితృశుద్ద్ధి కలుగును. అప్పుశు పర మేశ్వర సామాత్కారము 

పొందు స్థితి అలవ కును. కర త్యాగము మోవ్రము సియజాలదు. 

మానవుడు జీవితిమునందుండియె ముకి పొందవచ్చును. జీవితమునుండి 

తరించుటకు మార్గము జీవిత మే. అనుష్టానపర మైన కర్ళయోగ మే 
r= -చ్ జ అల జ భ్యయమైనది. వృద్ద నివ, సథ ర్మానునరణము, నిపష్కూ-మబుద్ది జిజ్ఞాస 

చెంచుకొన్న-చో మానవాళి ఇహపరలోక సౌఖ్యము కొందును. సాధక 
జ 9 | అయ బద ॥| నకు వలసిన లకత్షణములన్నియు అష్టనునిలో వుప్క_లముగా నున్నవి. 

అర్జునునకు, జగన్నాథుడైన శ్రీకృష్ణునియందు అచంచలమైన భక్షి 
(పపత్తులు కలవు. తప్పుచేసి పశ్చాత్తాపము పాందు నహృదయతకలదు. 

అష్టునుకు, శ్రీకృముని మొట్టమొదట యాదవుడని, సఖుడని, మేన 

బావయని సవాభోజన నల్లాపములు నొనరించి, చెక్కులోక సామాన్య 

భంగులు చేసితిననియు, అని అన్నియు. తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు చేసిన 



$40 అంధక మహాభారతము = ఉపదేశము 

తప్పులను క్షమించు విధమున తీమింపమిని (ప్రార్థించెను, ఆ మహాను 

భాన్రకు తన అజ్ఞానసమోళ్రహము పోయెనని చెప్పెను, 

“మూాహాతమంబు వాసె దుది ముట్టిన నిదు (పపకి వితనం 

చేహుడనై 8 గాఢపరిదీ ప్రమహోాకృతి గాంచి బోధస 

న్నాహానిరామ ను స్థిగమనః స్థితి బొందితి సర్వలోక స 

ర్యాహవినోద నీ విమలవాకము చొప్పున నెల్ల కెసెదన్,” 

(భీష్మ - పథమ - 2258) 

సామాన్యముగా లోకములో ధనము, అధికారము, సౌంద 

ర్యము; కౌశలములలో నే యొక్క_టి యున్నను మానన్రదికి మదమును 

"విం చును, సక లసద్దు ఇఖనియయ్యును అర్జునుడు గురువునుగాసి, అన్నను 

గాని, తమ్ములనుగాని, బంధుజనులనుగాని తిరన్క-రించుట ఎన్నడును 

చేయ లేదు. అన్నియును ఒకయెత్తు. అ మహామహి తాతని గురు భి క్షి 

ఒక యెత్తు. 

ఆ గురుభక్తి తాత్పర్యము బాల్యములో నెట్లున్నదో జీపిత 

ములో |(పవేశించినను ఏమాత్రము తగ్గ లేదు. మోగదు మిక్కిలి నవ 

నవో న్నే, వికాసముతో [పశాశించుట అర్జునుని విజయ కారణము. 
పాకశాసనుని, గురువు పెట్టిన అగ్నిపరీకులలో మేలిమిబంగార మై పకా 
శించి అతనివలన (బహ్మాస్తాగది రహాస్యములన్నియు (గహించి, భక్తి 

పూర్వకముగా గురుదవీణ సమర్చిం చెను. 

ఉత్తరగోగ హణమునకు వచ్చినప్పుడు ఆచార్యునకు నమ 

స్కారబాణములు వేసి కుశలపశ్న చేసి, (పదక్నీణముచేసి, ఉత్తరు 
నితో (ద్రోణాచార్యుల శిష్యవాత్పల్యమును (పస్తులించు చున్నాడు. 

“నకల కురు కువూర చాపశిమో చార్యు 

డాజి దున్నహుడు సాంగవేద 
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వేది సీతిశాన్ర్రవినుడు దివ్యా న్ర్రకో 

విదుకు సుజనహితుడు విమలబుద్ధి.” 

“తన తనయుకంళు నెమ్మన 

మున నాకం గూర్చు భావనమున గురులకు మా 

రొ--నియెదము రాచధర్బం 

బున క్దున వేసి యింత వుట్టగ నలసెన్.” 

(విరాట - పంచమ - 1165 - 120) 

ఇంతకంటె శిష్యుడొనగు వాక్పుబ్చోపహారము గురువునకు ఏమి 

యుండును 1 అర్జునుడు తాము చిరకాలమునుండి అడవులలో ఇడుమలు 

పడివచ్చితి మనియు ఈ విపన్నుల యొక కృపచేయుట లెన్స యనియు 

గురువుగారిని మనసార (ప్రార్థించెను. 

సైంధవ వధకు వెడలుదు, తనను, అశ్వ శ్టామను నమానముగ 

“పించిన ఉదార ప్యాదయుడవనియు, సైంధవుని చంపు (పతిజ్ఞ నెర 

'వేరునట్లు ఆశీర్యదింపుమసి (వియశీష్యుడు ఆచార్యుని (ప్రార్థించెను, ఒక 

ప్పుడు అర్జునుడు దోణాచార్యుని ఆతి[క్రవించి కురుగేనలోనికి (పవేశిం 

చెను. అప్పుడు కుంభజుడు శిష్యుని వెంటపడి ముందు తన్ను జయించి 

సాగుమనెను, అప్పుడుకూడ అర్జునుడు ఒక్రింతేయు కినుక వహింపక 

వట్లనెను : 

“౧పరుడవు గాక పగతుడ వె 

దురమున గుపితుడగు ని న్నెదురొ-న నా కొ 

క్కు-రునకు శక మే యాపుర 

హారున కగుం గాక యనుచు నరుగుచునుం డెన్ ౨” 

(ద్రోణ ల తృతీయ - 78) 

(శ్రీకృష్ణుడు ద్రోణవధకో చేసిన పథకమును అర్జునుడు ఎంత 

నూతము అంగీకరింప లేదు, ఈగురు భక్తియే దోణాచార్యుని బంధించి ఇ 

వ , 
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వై చినది. ఆచార్యుడు తనవ్ముతుడై న అశ్వ శ్రైామకుకూడ బ్రహ ఈ) 

రహస్యములను సరిగా చెప్పక వ్యుతనిర్విశేషుడై న అర్జునునికి ఎరిగిం 

చెను. అదియే అర్జునుని |త్రిలోకై క ధనుర్జరునిగా నొనరిం చెను. ఆదర్శ 
+ 

పష్ను పక ము. శ్రిహ్య[ప అలికి అర్జునుడు మణిదర్పృ౫ము 

అర్జునుడు, కోపావేశము పొందిన భీమన్నను అనునయించి, 

ధర్మజుని అనుసరించునట్లు చేయుటలో చూపిన చాక చక్యము స్తుతింప 

దగి యున్నది. మూర్ణా వేశముపొందిన భీముడు అన్నగారిచేతులు కాల్తు 

ననెను, అప్పుడు అర్జునుడు పాతోపేశము చేసి శాంతింపచేసెను. 

మహాభారత సంగా)మా నంకరము  ధర్జరాజు వెదతం(డియైన 

ధృతరాస్ట్రుని మరణించిన బంధుకోోటికి (శాద్గకర్ణలు విశేషముగా 

చేయుమని (పోత్సహిం చెను, వీముడు డానికి ఒప్పుకొనక  మొళాయిం 

చెను. “వమేనిం బలుకం జూచినం బీభత్పుండు మెలుపున నతేని 

వాకించెను.)) 

అర్జునుని (థాతృభ_క్షి ధర్మాభిముఖ్యము సర్వజన శిరోధార్యము. 

అర్జునుడు సమయభంగ మైనదని తీర్థయాత్రకు "వెడలుటకు సిద్ధపడ గా 

ధర్మజుడు (చాహ్న్మణభనువును కాపాడినందులకు ధర్మ భంగము కాలేద 

నియు, దానిని (ప్రాయశ్సి త్రముశో నివారింపవచ్చునని నచ్చ చెప్పెను 

అమ్మాటలకు అడ్జునుగు అంగీకరింపక ధర్మలోపమునకు (పాయశ్సి _త్తము 

చేయ నిశ్చయిం చెను. 

అధ్ధనుని సంభావణములన్ని యు పరిశీలించిన వో (వ్రీక్ళమ్ణుని 

పరత _త్త్యము అర్థము చేసికొన్న. భ క్యడనియు, ధర్మార్గమభధురముగ 

సంభామించు మిత, హిత్క సత్య, వాక్య కోవివుడనియు తెలియు 

చున్న ది. క్ర)ియాశళూరులు మిత భామలు. భవిష్యుద్ భారత సంగా) 

నుములో సాయము నర్గింపపోయిన దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడు పవళించి 
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యుండగా, అతని తలదగ్గర దుర్యోధనుడును, కాల్క-డ సవ్యసాచి 

విన(ములై. నిలుచుండిరి. యుద్దములో నారాయణగోపాలురు ఒకపక్షు 

మున, (శ్రీకృష్ణుడు ఒకపక్షుమున ఉందురనియు కోరికొనునుని విజయు 

నితో ఇచ్పెను. అద్టునుడు భూరిపరా[క్రమ సంపన్నులగు గోపాలుర 

విడచి (శ్రీకృష్ణుని కోరకానుటలోచే అతని హృదయాన్యత్యుము తెలియు 

చున్నది. తన్నేల ఏరికొంటివని శ్రికృష్ణుకు (పశ్నింపగ వుందహో 

సుందర వదనార విందుజై ఇట్లు చెప్పెను : 

“అనుటయు నాతడు హరి కి 

టను నను రణంబునకు సహాయం బొల్లన్ 

విను సు[పసిదుడను సి గుద్ద ను 

వని సేసిన బేరు నీక యగు నెప్పాటన్.” (ఉద్యో-(ప్రూరర) 

“పీశెదురై జయంబు గొన రాదట్లగుటం "జేసి విజయమూలం 

బగు సీతోడును వలయు నీవు సమరంబుసేయ కుసికియుం (బియంబు 

కావున నిన్నుం గోరికొంటిని.” అర్జనునిలో కార్యకౌశలము; (శ్రీకృష్ణ 

భ క్రి సమానముగానుండుట అతని అదృష్టము. వ్రవియే అతనికి విజయ 

మును సంపాదించి పెట్టినవ్, తదనుగుణముగ విజయుడను పేరు సార్థక 

మైనది. 

(శ్రీకృష్ణుడు రాయబారమునకు 'వెడలుచున్నప్పుడు అర్జునుడు 

తన అభిప్రాయమును మధురముగ తెలిపెను. “సుజన వత్సల మా 

అన్న చెప్పవలసినదంతయు సవిస్తరముగ చెఫ్ప "కి చెప్పియున్నాడు. 

ఇకనేను చెప్పవలసినది ఏమున్నది? అయినను నేనుచెస్పునది ఒక్క-శే" 

మేము, అందరము అరణ్యము హోపడిన కష్టములు చూచి నీహృదయము 

ఎంతయో |కుంగినది. ధర్మజుని పరా భవించిన[ద్రోహులు వధ్యులు 

శారని ఎవ్వరనగలరు ? అయినను మాయగల దుర్యోధనాదులు 



B44 ఆం ధరి మహాఖారోతమ = ఉపదేశము 

సిన ఎగ్డులన్నియు చవుటపెట్టిన వి త్తనములవలె అంకురింపలేదు. 
వారు ఎన్ని చేసినను వారితో సంధచేసుకొనుటయీ ఉభయులకు మేలు. 
నీవు పారంభించిన పని కీడువుట్టునే ? ఆపని ఫలించనట్లుండి నీమూల 
ముగ ఫలించును. మానవ(ప్రయత్నము, దైవము కలసినచో ఫలసిద్ధి 
సాందును. 

ఉచిత కాల యత్న విధి, సమగ్రఫలము కూర్పును. ఈలెండును 
బాగుగా పరిళీలించినవో సీ వినోదములే. ఆ కౌరవమూర్థ్యలను ఎట్ల 
యిన ఒప్పించి మాకు వారికి చెరినగము ఇప్పించి పొందుపాసగి 

యుండునట్లు చేయుము. అన్నిమాటలేల ? సీను మమ్ముపిలచి ఇట్లు 
చేయుము అని కజ్ఞ్యవీంవుము. దానికి రెండవమాట మాటాడము. 
అంతటితో తృ ప్రీపొందక అర్జునుడు కార్యభారమం౦తయు నీ (శ్రీకృష్ణుని 
మోాదనే పెట్టుట. అతని శ్రీస్పస్తభ క్ర కైక్రి పరాకాష్ట, 

లోకములో నురువకారము గొప్పదనికొందజు, దై వము గొప్ప 
దని కొందజు వాదించుచున్నారు. ఈ రెండును ఆ పర మేళ్యరుని లీలా 
వినోదములే. ఇదియే అష్టనుని వేదాంతము. అదియే భగవద్దీత 
చేయుచున్న (పబోధము. 

“కర్శణ్యే వాధికార స్తే మాఫలేషు కదాచన 
మాకర్నఫల హెతుర్ఫూ, రాలే సంగో౭౬_స్వకర్ణుణి 

(భగవద్దీత - ద్వితీయ - 47) 

క ర్మానుగుణమగు బుద్ధిని సకలిగించి పని చేయించువాడు, ఫలము, 

నిచ్చు వాడు సర మేశ్యరుదే. ల _ర్భృత్వే భో _కృత్వేములను.. విడచి పర. 

మేశ్వరార్పణ బుద్ధి బుడ్లితో కరా చరణము చేయవలెను, 

అర్జునుడు " క్రతిజ్ఞానిర్వహాణము (పధానభ్యేయముగ భావించెను, 

చానికొణకు తననర్వస్వము త్యాగముచేసి యున్నాడు, సైంధవ వధ 



భార కోద్యానము 245 

చేయుట సామాన్యమైన పనికాదు.  |ప్రీశువ్నుతుడై న అభిమన్యువె 

మరణమునకు కారణమైన సైంధవుని లోకభీకరమెన రీతిని నంవా 

రించెను. ఈ సన్ని వేశములో (శికృమ్షుని సాయము _అష్టనుని పేరు 

దక్కి-ంచినది. ఊఉ త్తమతు|త్రియునకు ప్రఖ్యాతి ప్రతిజ్ఞానిర్య్వహణవలననే 

జరుగును. 

నరనారాయణు బే లోకక శ్యాణార్థ మై అరున, క్రీకృషులుగ 
) ee యగ జా 5 a) 

జన్నించిరి, వారి పరమార్థము ధర్మసంస్థాపన మే. (శ్రీకృష్ణుని పర మేశ్వర 

లతేణములు, అస్టునునిలోకూడ కలవు. (శి,కృమ్ణుడు అర్జునుని నిమిత్త 

మా్మాతముగా చేసికొని మహాభారత సం గామములో కారవులను 

సంహరింపచేసి దుష్టశిక్షణ కార్యక్రమమును నిరాటంకముగ నెరవేర్చు 

కొనెను. అస్థనుడు (శ్రీకృ్దుని దిన్యత్వమును [౫హించిన భక్తుడు 

(శ్రీకృష్ణపరమాత్న సంకల్పమును నిర్వహించు భౌతికళ క్తి అష్టనుడు, 

కృష్తార్దునులసంబం ధము మనో జేహాముల నంబంధమును బోలినదిం 

యాదవనాశమును వినినంత నె భావి పళయము అర్జునునకు గోచరయై 

నది. పూసలపర్వములో అర్హునునిలో అత్యం ళాళ, రుక్ రమైన పరివర్శ 

నము గోచరించుచున్న ది. శ్రీకృష్ణ నిర్యాణముతో అర్జునుని వక్ర 

ఉత్పాహము అంతరించినపి, ఉత తృరదిగ్యిజయ, పాశుపతాన్రు) గో 

హణ. విజయాది ఘట్టములందలి అపష్టనుడు వేరు. ఇప్పటి అష్టునుకు 

"వేరు. సై ంధవవధ నాడు లోకారీతము, అద్భుతము, దివ్యము. అగు 

శ క్రి సామర్ధ్యములను (ప్రదర్శించిన అర్జునుడు కేవలము. నరుడై నాడు. 

శాంతి స్థిర్యములు, ఉచిత జ్ఞతె బంధు ధర్మములు, (పజారతుణభారము, 

పరిణతమగు జ్ఞానము తతృ్భలమగు నిరాస్తి అతనిలో కన్చించుచున్నవి, 

మానవుని జీవిత పరిత్రాముము నకు మూలక ంద మై, ఆతని శీల స్వభావ 

(పనర్యనాదులకు హేతునై_ అనుల్లంఘ్య మై యెనగు సంచిత, కర్ణ పరి 
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పాక (పాబల్యము ఎట్టిదో సిరూపవీించుచున్నది. మణిహోరమందలి 

సూ తమువలె భారతకథలలో ఆదినుండి అంతము వణకు (పచ్చన్న 

ముగా అనుస్ఫ్యూతమై వచ్చినది. విధి (పాబల్యము. సుఖదుఃఖములు, 

శీతోవ్షములు కాలకలితములు. వానికి దీరులు ఎంతమా తముపొంగరు; 
(కుంగరు. పొందవలసిన ఉత్స మస్థితిని పొందుదురు. అష్టనుడు ఉత్తవు 

కర శ్ర యోగయై విలసిల్లైను. 

అ్టనుడు సక లసద్దుణ ర త్నాకరుడయ్యును, ఒక్కక్క సారి 

స్వాతిశయముత” మెలౌను. అదియే అతనికి పతన కారణమయ్యిను. 
ధర్మజుడు అర్జునునిలోనిదోషము చెప్పనే చెప్పియున్నాడు. అర్జునుడు 
కౌెగవులందరిని ఒక్క-దినమున నే చంపగలనని బిరములు పలికెను. అట్లు 

చేయకవోవుట దోపము. పలుకు ఒక్కటి, చేత ఒక్కటి అయినది. 
అంతియేగాక సకలకోదండధరులను గ కంచెను. ఈ దోహము చంద్రుని 
లోని మచ్చవలె అతనికి అందమునే నమకూర్చినది. అర్జునుడు భగ 

వద్దీ తాధర్శము రాశీభూత మైన కర్మ యోగి. 

“పడ కృతహాస్తు డఖలా(న్ర్ర విద్యలందు 

ప్ య(గగణ్ఫుడు ధర్భవిదులలోన 

ఏ్డె భరతవంశం బెల్ల "వలుగ గుంతి 

కడువు చల్లగా బుట్టిన ఫఘనభుజుండు.) 

(ఆది - షష్ట ~ 19) 

13. నకుల సహదేవులు 
మా(దీచేవి సకలలోక కల్యాణకారులై న అశ్యినీ చేవతల నారో 

ధించి నకుల సహ చేవ్రలను కవలబిడ్డలను కనెను, వ్యాసమహర్షి ధర్మ 
పాశేబద్ధులెన పాండవులకు, అధర్మనిరతులై న దుర్యోధనాదులను (పతి 
'యోగముగ చి(త్రించెను, సమర్ధులు, సత్పురుషులై న అన్నల ననుస 
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రించి నకులనహా చేవులు జీవిత చారి తార్థ్యమును పొందిరి. నకుల నహ 

"జీవులు నవతిబిడ్డల నను, కుంతీ జేవి వారిని కన్న బిడ్డ లక పబ మిన్నగా 

(పేమించి మించినది. భీమాష్టన నకుల సహా చేవ్రులు ధర్మరాజును ప్ఢ్ర 

. వలె అనుసరించిరి. పాండవులలో వినుత పరాక్రమము, సత్యనివ్య, 

యతశోభిలావ, కృతజ్ఞత, ధ ర్మాభిముఖ్య ము, శరణాగత తాణ పరాయ 

ణతేగము అను గుణములు సమానములు, మానను లెల్నరకు ధర్మమే. 

అవలందబింపదగినదని సూచితము. 

“ఇంటగెలిచి, రచ్చ లువుము” అనునది తెలుగుచేశపు 

నానుడి. ధర్మరాజునకు తమ్ములు బట్టు వశీక్షతులో అకు ధర్మము, 

ధృతి, సత్యము, కారుణ్యము, వళీకృతేము అయియున్నవి. ఆ మహా 

మహి తాత్ఫునకు నింక అసాధ్యమైన కార్య మేమి (| 

“తమ్ములయట్టుల తనకు వ 

న మయి ధర్మువును ధృతియు సత్యము గారు 

ణ్యామ్ముు ను నొప్పగ "బర్న ని 

జమ్ము గ మెను ధర్మజున క సాధ్యము గలచే.”” 

(ఆది - అష్టమ - 48) 

విజయ (క్రీ కర గహణము చేయగోరు అన్నదమ్ము లందరకు 

పాండవుల అన్యోన్యానుబంధము అనుసరణీయము. 

నకుల సహడేనవులలో సవాచేవునకు చురుకై న మాటకారితనము 

నిసర్లమై యున్నది. ఇతేడు భూరిబుద్ధి విస్ఫారత కలవాడు. పాదరసము 

వంటి బుద్ధెసూ తత కలవాడు. దే-టకూడ అంత వేడిగను, వాడీ 

గను అతని నోట వెలువడును. రాజసూ ముయాగ సంద ర్భృమున మూరు 

డగు శిశుపాలుడు (శ్రీకృష్ణుడు అర్థ ప్రదాగమునకు ఎంత మూ[తేము 
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అధ్థ డుకాడని, ధర్భజుని ఉపాలంభిం చెను, పరిస్థికి చేయుడాటు సంకట 
స్థితి దావుకించెను. శ్నీఘుముగ సహ టేవుకులేచి స్రీ కృష్ణుడే సర్వవిధ 
ముల పూజార్థు డనీ పూర్వపతము లేని సిద్ధాంతమునుచేసి, “ఎవరు 

దీనిని వ్యతి శేకింతురో ఆ దుర్భనుల శిరమువై నా పాదము చెన్టైదినని 

ధర్శపీరుడై. పలికెను. 

“ఎ డపక యర్హ మచ్యుతేన కిచ్చితి మిచ్చిన దీనికిం వొడం 

బడ మని దుర్దనత్వెవు:న బల్కెడు పరుల మ స్తకంబువై 

నిడియెద నంచు దా జరణ మెత్తె నభన్ సహ దేవు డట్టిచో 

నుడిగి సభాసదుల్ పలుక కుండిరి తద్దయ భీతచిత్తులై .౫ 

(సభా - ద్వితీయ - 80) 

సహా చేవ్చని మేఘగంభీర మెనవాక్కు- శిశు పాలునివంటి మూర 

లను నోళె త్రకుండ వేయుటకు తోడ్పడినది. ఇది అతని వాగ్విశార 
దత్వమును సూచించుచున్నది. నకులనహాచేనులు దిగ్విజయ యా తలు 

చేసి, అన్నే రాజసూయయాగము చేయించి, నకలరాజన్య పూజితు లై 

విరాజిల్లీరి. 

(శ్రీకృష్ణుకు రాయబారము చేయుటకుముందు పాండవులలో 

(పతివ్య కిని అహ్వానించి, వారివారి అభ్మిపాయములను తెలిసికానెను. 

నకులుడు అన్నమైన ధర్ధుజుని యభి ప్రాయమును సమ్ముతించెను. వ 

విధముగానై న సంధిచేసి పాండవ కౌరవ వంళములకు (శేయము ఒన 

గూర్పుమని నకులుడు పలికెను. చెడ్డ కౌరవులకడ నుండినచో తొము 

కూడ (కార్యము నహింపనవసరము లేదని నకులుడు  చతురముగ 

పలికెను. 

“కడవ నొకళ్ళు సపసరము 

నడచిన, నొక్య్థళులు బెయ్య నడువ వలయునే ? 
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హాడు తెరు వొ కారవ్యుల 

కడ నిలుచుంగాక, మనకు గ్రార్యం జలా + 

(ఉద్యోగ - తృతీయ = 91) 

ఒకడు పశువును కొట్టినాడని మటియొకడు దూడను కొట్టుట 

యుట్లు అధర్మనెరా కౌరవులు అధర్మము వేసినను వునము అధర్మము 

చేయుట తగదని నకులుడు మృదుముధురముగా పలికెను, 

నహ ేవునకు సూటిగా మాటాడుట పరిపాటి, త్మతియోచిత 

ముగా రాజ్యభాగము సమరమువలననే తెచ్చుళొన నగునని కుండ 

(బద్దలుకొట్లినట్లు "చెప్పెను. అతడు దుర్యోధనుని స్వభావమునూచము 

ట్రుగా పసిగట్టి తీయనిమాటలకు రాజ్యుభాగ మెంతమా[త్రము దుర్యో 

ధనుడు ఈయెజాలడనియు రాజ్యభాగము ఇమ్మని చేన్రరించుట 

తతియులై న తవుకు ఎంతమాత్రము తగదని హాచ్చరిం చెను, సహా 

"దేవుడు తారాజువ్యవలె తేచి దుర్మార్షులెన దుర్యోధనాదులను మార్చ 

మునకు తెచ్చుటకు దండనముతప్ప అనో్యోపాయము లేదని చెప్పెను, 

“తుది రాజ్యము స్రసగమ్ము మ్. మృాడఏయందుం 

| జేరు వంచించియురి 

బదుమూాజేడులు నీవునుం దిరిగి రా పాలీక పోవచ్చునే ! 

యది గాడే డెగి బంట వై యుటుము ; 

మాయల్ వన్న నేర్పిక జె 

ల్లదు నూనీ కని యాసుయోధనుని యుల్లం బుచ్చిపో 

నాడుమోా.ి? 

(ఉద్యోగ - తృతీయ -_ 97) 

నకుల సహాచేనులలో మానవనహాజమైన బలహీనతలు కలవు. 

అవియే వారి పతనమునకు కారణ మయ్యెను. నకులుసకు సౌందర్య 

32 
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గర్భము నహాడేనునకు తానే (పాజ్ఞుడనను గర్వము కలదు. ఏ గర్వ 
మైనను (పజలకు తగదని నిరూపీతము. పతనమునకు ముందు గర్వ 

ముండును. నకుల సహ బేవ్రులు ధర్మ రాజుయొక్క. తమ్ముై ధర్భ 

పథానుసరణళీలుచై. నద్దతి పొందిరి, మానవులు ధర్మమును ఆలంబన 

ముగా సిడికొన్నచో అదియే వారిని రవ్షీంచును. “ధర్మో రక్షతి 
రహ్నీతళి? 

14. దుర్యోధనుడు 

వ్యాసమహర్షి దుర్యోధనపా(తను ధిరోద్దత నాయకునిగ చితిం 

చెను. రాజరాజు అసూయ, (క్రోధము, మాత్సర్యము, గర్వము, శత్రు 
(పలిశారకాంథ్క, ఆత్మాభిమానము మూర్తీభవించిన కలి యొక్క 

అంశము, అతనిలో అచంచలమైన అత్యవిశ్వాసము, మిత వాత్సల్యము, 

జననీ జనకభ క్తి, భాతృ వాత్సల్యము, రాజకార్య సంబంధముకల 

వ్యక్తులను వశీకృతము చేసికొనుట, స్పర్ధ, గుప్తమం[ తాంగము, 
భూభరణ సమర్థత, జనరంజక త్యము అను సులక్షణములు కలను, ఈ 

లత్ణములన్నియు సత్ఫలితము నిచ్చినవా ? నమాజమునకు పోని కలి 
గించినవా * అనుడానిని బట్టి ఒకవ్యక్తి సజ్జనుడని, దుర్హనుడని నిర్గ 

యిరంప నగును. వ్యానమహర్షి దుర్యోధనుడు మన్యుమయవృ త మని 

తెలిపియున్నాడు. లోక తయకరమగు భారతీయుద్దమునకు (ప్రథాన 
కారణము దురోధనుడ, అతడు కలి అంశమునపుట్లి భూభారమును 

మహాభారత యుద్ధరూపమున తొలగిం చెను, వ్యాసమహర్షి దుష్టత్వము 

రయొక్క- పరాకాన్టను దురోోధనునిలో నిరూపించెను, “దుర్యోధనుని 
వలె సంచరింపకుము” అనున బె లోకమునకు [సబోధము. దుర్యోధనుడు 
ఉద్భవించినపుడు నక్క-ల అఅవులు రాసభా క్రోశములు, భూకంపములు 
మొదలై న అకి ఫ్లనిమిత్మేములు సూచింజబడినవి. 



దుర్య్వోధనుడనగా (పబలమెన మాత్సర్యము, [కోధము, 

గర్వము అసూయ "పెన వేసికొన్న మూర్తి. ఈలవ్షణములన్ని యుకూడిన 

పునాదివై దుర్యోధనుని జీవిత సౌధము సిగ్మింపబడినది. కురుపాండు 

కుమారులు బాల్న్మక్డలు పచరించుచుండగా ఆ ఆటలలో అందరికంకు 

భీముడు బలముతోను, |క్రీణాకౌశలములోను మిన్నయై |ప్రకాశించెను, 

కొన్ని సందర్భములలో దుశ్ళాసనాదులు భౌధింపబఒడిరి. ఈచిన్న 

కారణము పురస్క-రించుక్ "ని చాలదుక్యోధనుడు శకుని దుళ్ళాసనాదు 

లతో ఇట్లు మంతనము చేసెను. “మదోద్ధతుడై న మధ్యముని మాయో 

పాయమున చంప్కి ధర్మజుని బంధించి అపాండవమైన సము|ద్ర పరి వేవ్టిత 

మైన ఈ భూమిని అళ్యధికకీర్తితో వలెదను.” ఈ పాపబుద్ధియందు 
కృతనిశ్సయుడై_ దుర్యోధనుడు భీమునకు అపాయముచేయ సమిక్షైను. 

దీనినిబట్టి దుర్యోధనుని హృదయములో చాల్యమునుండియు పాండ 

వులయందు అసూయ, మాత్సర్యము, భీమునివై పగ పెంచుకొని 

భీముని చంపించుటకు ఎన్నియో అడ్డుడారులు |త్రొక్కె-ను. కాని పర 

మేక రాన్నుగ హాము కలిగినపాండవులకు దుర్యోధనుడు చేసిన అపకార 

ములన్నియు మహోపకారములుగ పరిణమించేెను. “దుర్యోధనుడు 

భీమునకుచేసిన యొగ్గులెల్లను గృతఘ్నునకుచేసిన లగ్గులునుంపోలె 

సిష్ఫులంబులై నవి.” 

(ఆది _ పంచమ = 180) 

కుమారా విడద్యా_పదర్శన నంధర్భమున అర్జునుడు (దోణా 

వార్యుని అనుముతిపొంది అస్ర్రువి ద్యాక "శీలము ప్రకటిం చెను. అర్జు 

నుసి ధనుర్విద్యాక"శలము సక్టలపిరులను ఆశ్చర్య చకితులొనరించినది * 

దుర్యోధనునకు అర్జునునిజయించు పితిపీరుడు లేడా ? అనునది చిక్కు 

సృశ్ను అయినది. 
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ఇంతలో కర్లుడు [పవే?ంచి సకలజనాశ్చర్యక రముగ భుజాస్ఫాల 

నము చేసి అద్టనుడు (ప్రకటించిన అశ్ర్రశస్త్ర విద్యలన్నియు అక్రమ 

ముగ (పదగ్శించి అందరిక న్నులకు మిరుమిట్లుగొలి పెను. అది చూచి 

దుర్యోధనుడు దీర్హ నిశ్వానమువిడచి కస్టని ఒక్క-సారి ఆలింగనము చేసి 

కొని ఇట్టనెను : 

“నాతో బద్ధనఖ్యడ వై , నాకును బాంధవులకు హితంబుచేసి 

నా శాజ్యభోగంబులను సీ సీను నుపయోగింపుము. (ఆది - షష్ట = లీ5్) 

క రార్జునుల ద్వంద్వయుద్ద సమయమున దుర్యోధనాదులు కర్తుని 

పతీము నవలంబించి ఉత్సాహూవాక్యములను సలుకుచుండిరి. అంతలో 

కృపాచార్యు శు లేచి ఈ అష్టనుడు కుంతి సాొండురాజుల నందనుడు. 

కర్లు రుని కులమును, తల్లిదండ్రులను ఇప్పి అక్ష ర్ల డవి నచో అష్టనునితో 

యుద్దము చేయవచ్చునని (పశ్నిం చెను. ఆ (ప్రశ్నకు (పత్య త్తరము చెప్పు 

"లేక కర్ణుడు తలవంచుకొనెను. దుర్యోధనుడు వంటనే అతని పతేము 

వహించి అంగ రాజ్య మిచ్చి పట్టాభిపే.కము చేసి క్ష[తియగ "రవమును 

ఒసంగెను. కర్ణుడు అనాటినుండి దుర్యోధనుని బబాఃపాణముగ, 

అంతరంగిక మి(త్రుడుగ తన జీవితాంతము మెలగెను. ఈ కర్షదుర్యూధ 
నుల మైత్రి (శ్రీకృష్రాప్టనుల మైత్రివంటిది కాదు. దీనికి మాత్సర్యము 

పునాది. దురోధనునకు అష్టనుడనిన మిగుల భయము, కర్ణుడు మిత్రు 

డగుటచే ఆ భయము తొలగినది. డానికి నిదర్శనము ఆతేని మాట 

లనే ఉదహారీంపనగును. 

“వినుత ధనర్యిద్యావిదు 

ఘను గప సహాయు బడసి శౌరవవిభు డ 

గ్రనువలని. భయము సెడ్ జొ 

మున జే యినిడి నిదివోయెముదితాత్కుండై (ఆదీ-పస్ట-రీత్రి 

ఆంగ్లములో ఒక సూకి కలదు. ‘Fear 13 the root cause 

of all evil, 
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ఆ ఛయములోడశే. దుర్యోధనుడు పాండవులను సంహరించు 

టకు అనేకవిధముల (ప్రయత్నించెను. దుర్వోధనకర్దుల మైత్రి (దోహ 

చింతకలిగి లోకమునకు అనర్భము కలిగించెను, 

దుర్యోధనుడు చాల్యమునుండియు రాజ్యమును తనచేత చిక్కి-౦ 

చుకొనుటకు ఎన్ని యోకుటలు పన్నెను. అతడు తండ్రితో ఇట్లను 

చున్నాడు : 

“నాయనా 1 వమునకవముంగళము నాపాదించు వాక్యము లెన్ని యో 

చేను పొరులనుండి వింటిని. వారునిన్ను ధిక్క_్రరింపబూనుక్ న్నారు. 

ధీష్టునిగూడ దూజనాడజొచ్చిరి. పాంకురాజునే సింహాసనమువై 

నుంచదలచినారు. ఇక ఛీష్టుడందనూ 1 అతడు దన ప్రతిజ్ఞ నెన్నటికిని 

వదలడు కనుక నతేడు రాజ్యమును ముట్టడు. ఇక దుఃఖము గలుగబోవున 

'దెవ్వరికి ! మాకుమూతవే ! పాండురాజు సర్వవిధముల సమర్ధుడు. 

నివు పీాంనాంగుడను. అందుచే రాజ్యమతేనికి సంక్రమించి తీరును. అతని 

పిదప యుధిప్టిరుశు రాజగును,. అతని యనంతర  మతనిసంతానము. 

మటి మాగతి ? నీ నుతుడై న దురోధనునకు రాజ్యము లేదు. వాని 

వంశమునకు లేదు. సీకు వాటిల్లినయాపద నీతో మ్మాత్రమే పోలేదు. 

మా సంతానముల కిందజుకును ననువ _ర్తించును. మేము లోకులదృష్టిలో 

నిరంతరము సచులమైం బతుక వలసినదే 1 బ్రతరుల దయవై నాధార 

పడిన (బతుకు, మరణానంతరము హీనలోకములు, ఇవేమాకు (పాప్య 

ములు. నీసంతానమున కిట్టిస్థితిబట్టకుండ సీవ్రు జూ(గ త్తవహింపవల 

యును. బోక్లెనను నీకు రాజ్యముదక్కి-నచో మాకును దక్కును” 

ఇది దుర్యోధనుని కపటమైన విచారధార. ఇట్లు దుర్యోధనుడు పాండ 

వుల పరాక్రమము, శీలసంపదచూచి కన్నుకుట్టి చాధపడుచుండగా 

ధృతరాష్ట్రుడు ధర గైరాజునకు యాొవరాజ్య పట్టాభి పేక ము చేయుట 

అతనికి మరింత బా ధభకలిగించినది. 
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బాలుడైన దుర్యోధనుడు వయస్పునకుమించిన దురాలోచనలు 

మనస్సులో నిండ నింవుకొనుట చే పతనము చేతులార ఇెచ్చికొనెను. 

అంత టితోఆగక రహస్యముగా అతడు వురోచనునిచే వారణావతమున 

లక్క-ఇల్లు నిరి శ్రంపచేసి అందుపాండన్సలు సన్నిద్రించియున్నవుడు నిప్పం 

టించి పాండవుల వమకణవా క్త తనకు హృదయ పమోదముగ తెలుపు 

మని అడిగాను. ఇ్రంతేకంచు కూటనీతి, దుర్నార్లము ఏమున్నది | ఫురో 

చనుకు ఈపథకము సఫలము చేసినచో దుర్యోధనుని రాజ్యభోగము 

లన్నియు అతనికే దక్కు_నని [పలోభము సెన్చును, ఏవ్య కిలో వబల 

పీంనత ఉన్నదో దానిని చక్క_గపసికటి సంకా ర్వానుగుణముగ ఉప న! బ S$ “8 
యోగించుకొను నేర్పు అతనిలో పుష్కలముగా నున్నది. 

“రకా కార్యసిద్ధి యగుడును 
థి 

సీకతమున నఖిలదారుణ రాజ్యము నా 

కేశాధిష్టిత మగు నిది 

సీకను నితోోపభోగనిలయము కాదే.” 

(ఆది - షష్ట - 141) 

దుర్యోధను డనగా అసూయామూర్తి అసూయ అనగా 

గుణమునందు దోషము చూచుట, “ఈర్ష్య = ఈర gతీతి ఈర్హ్యా జా 
యిం 0౫ యి 

ఓర్వ లేకుండుట - పరుల సంపదను చూచి సహింప లేకుండుట” 

“కేన, సత్స్యవీ ప చేవు దోపూరోపః గుణేమ్యపి”' = మంచి 

గుణములు కలిగియున్నను చెడుగుణములను ఆరోపించుట, 

(అవురము = (ప - కాం - 156. పేజి) 

ఈలక్ణములన్ని యు దుర|ోధనునిలో వుష్క-లముగా నున్న వీ. 

మయనభలో పాండవుల సభాలశీ శ్రసోమాచి అతని వృాదయము 

భగ్గున మండిపోయినది. కందుతోకూడిన బంగారమువలె, ఆతని, 
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మనస్సు మనస్తాపముతో నిండిపోయినది. అతడే తన మనస్తాపనును 
మేనమామ ఆయిన శకునితో చెప్పుచూ ఇట్లనెను : 

“అశులపర్మాక మౌర్ట్చితము ల నధనంబుల చేర్చిచేసి యు 

న్నక మగుచున్న పాండ వరనాథతనసూజులలమ్ము నా కస 

మిత మయి సూ వెలింగ విను మాతుల! మానధనాథ్యు 

డైన భూ 
పతి నహియింపనోవునె నపత్నుల వృద్దియు నాత్నహోనియున్ 

“ఎమి సేయుదము పాండవులలమీ యెవ్విఢంబున మక కపహ 

రించి కొననగుననిన దుర|ోధనునకు శకుని యిట్లనియె,” 

(సభా _ ద్వితీయ - 98 - 99) 

ధృత రాహ్ట్రడు కౌటిల్యమ.తో పాండవుంను ఖాండవ పస్థము 

నకు పంపి అర్హ రాజ్యమును తెనక్"డుకులకు కట్ట బెక్టైను. అయినను 

దుర్యోధనుడు తృప్పి పడలేదు. తక నదానికి కూడ తనదిగా చేసికొను 

టయే ఆతని ధ్యేయము. అందుచే ఈ మాయ జూదవును నెపముతో 

పాండవుల రాజ్యలవీగ్రిని అపహాకించుటయే అతని పరమాశయము. 

తండ్రియిన ధృతరామ్ష్రనకు తనవై అధికమైన (పేమకలదని దురో్నో 

ధనునకు తెలియును. దాసిని అడ్డముగా చేసికొని దుర్యోధనుడు వ్రు 

సితో కలసి తండిదగ్గరకుపోయి. ఈ మాయజూదమునకు అంగీకరింపు 

మనియు లేనియెడల -అగ్నిలోపడి |1పాణత్యాగము  చేయోలననియు 

జంకిం చెను. ఇది యాతని మొండి పట్టుదల, 

శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడు రోషమయమూా _ర్రియని వ్యాఖ్యా 

నించెను. ఇది దుక్యోధనునిపట్ల అిన్వర్థము. [క కోధయే వానినిపట్టి ఆడిం 

చినది. ఆ కోపము “జౌ)నుపాము ప౫వంటిణ. తేన స్యభానానుగుణ 

నుగ అత డురగ శేతనమును స్వీకరించెను, ఆ కో)థధముసకు వశుడై 
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. అతడు ఎన్నిఘోరములు, అజ్యాచారములుచేసెనో లెక్కలేదు, 

మయుడునిర్టుంచిన నిర్మలస్థటిక శిలానిర్థితం బై శవ ప్రకాశంబె వివిధ 

రత్న (ప్రభాభానురంబై న సభలో దుక్నోధనుకు (ప్రవేశించెను, అందు 

కారాడుచు అతడుపడిన తికమకలు “హా నిఅబద్ధ స్నిగ్గమరో స్థలంబు 

నందు జలబుద్ధిం చేసి పరిధానోత్క-ర్ష అంబు చేసి విమలశీలాతలబుద్ధి 

నుదక పరిపూర్ణం బయినవాపిజొచ్చి కట్టినవుట్టంబు దడియం చెల్లిన 

నన్ను ౦జూచి వృకోదరుండు నగియె డానినంతయు నెణింగి ధర్మరాజ 

చోదితులయిన కింకరులు నాకుం బరిధానంబులు 'దెచ్చియిచ్చిరి. 

వుజీయు వివృత ద్యారంబు గవాటఫఘుటితం బని నెర నొల్లక కవాట 

ఘుటితంబు వివృతంబుగా వగచి -వొరంబోయి తేత్క-వాట స్ఫటిక శిలా 

ఘట్టిత లలాటుండనై న నన్నుంణూచి యనేక సనహ్మ న్ర్రవిలాససీపరివృత 

మయి యున్న (చొపది నగియెవంక నకులసహా బేవులు పబితెంచి యిడె 

వాకిలి యిటవచ్చునది యని నన్నుం దోడ్కొ-నిపోయి రట్లి సభాపలం 

భంబు నాకు హృవయశల్యంబయి యున్నది.” 

(నభా - ద్వితీయ - 140) 

మయసభలో నున్న వారందరు దురోధనునివంటి ఆభిజాత్య 

సంపన్ను లే. దుర్యోధనుడు పొందిన తబ్బిబ్బులను చూచిన ఎవ్వరి 

కై నను నవ్వువచ్చును. పాండవులతో (జొపదియు నవ్వినది. అనవ్వులో 

దురుక్రేశము లేదు. నవ్వినంతమా(త్రేముచే దుర్యోధనుడు పగబట్టిన 

కో డ్మెతాచుపామువలె నంచరించెను. ఈ నవ్వు ఒక్క-టియీ కారణము 

కాదు. బాల్య పభృతి దుర్యోధనుని హృదయములో పాండవులపై. 

అసూయానృృతము ఊడలు వేయసాగినది. ఈ రాజసూయయాగసన్ని 

వేశములో దుర్యోధనుని అసూయాగ్ని మరింత | పజ్వలించినది. విదు 

రుడు పాండవపత్సఫాతియని (గ్రహించి అతనిని |జ్రాపదిని తీసికొనివచ్చి 
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తన దాసీలతో కలివి ఇళ్ళను ఊడ శ్యమని ఆజ్ఞాపించెను. కరుకకలాపశదు 
దుళ్ళాసనుని పీలిచి మహాపత్నివతయైన కొ పవెని ఈడ్చికొని సభకు 

తెమ్మని గద్దించెను. పాండవ ఫర్ధుపత్ని పతివ్రత, - రజస్వల, ఏకవ్యస్త్ర 

రాజసూయావబ్బ రసము పవితీ Os కకోజములపట్టి 

ఎంత యో దహ దు నుండెను... దినితో అతనికి పాండ 

వులు చేసిన అవమానమునకు (పతికారయెనది. అతనిద్భఫ్టిలో (డ్రాపది 

బంధకి. అను తన భోగదాసికంచును తక్కువ, దష్టదుర్యొధనుడు 

వుహోనభలో తాను రాజపుతుడను సభ్యత, సంస్కా-రము, ధరమ, 

ఏనూ(తేము అలోచింపక |చౌపదిని తనతొడవై కూర్ఫుండుమని 

సన్న చేసెను, 

అంతటితో తృ పి పొందక దుశ్శాసనుని పిలిచి పాండవులయు 

(డాపదియొక్క- వన్ర్రములను అపహరింపుమిని గద్దించెను.' మిగిలిన 

ఘట్టములను వదలి వేసినను దుర్యోధనుని దుష్టత్వము ఈ సన్నివేశ 

ములో పరాకాష్ట పొందినది. అందు చేత నే దురోధనుడు దుష్టచతుష్ట 

యములో ప్రథమస్థానము పొందినాడు. ఇంతక ంెటు మానవుని అనా 

గరికతకు పరాకాష్ట ఏమి! స్త్ కి మానను (పభానాలం కారము. 

అట్టి ముహాపతి[ వతకు. తీరని అపచారము చేసియున్నాడు. దీనికి దుర్యో 

భనుని [కోధమే ముఖ్య కారణము. ఇదియెంత భయంకర" 'మెనదో న్ా 

తిన చమైనదో శతలియుచున్నది.. ఆ చేష్ట పశువులకు సహితము. లజ్జ, 

గొలుఫ్రునదిమైయున్నది. ఈ సందర్భమును ఫురస్క-రించుకొని సరస్వతీ 

సుత ల్ఫీ శ్రిసుట్టప ర్తి రి నారాయణాచార్యులవారు దుర్యోధనుని సీచతర్థము 

ఖండిం చియున్నారు.. “వస్త్రపపారణ సన్ని వేశమున దుర్యోఢనుని . 

మానవత్వ 'నున్నశో ముటగలిసినది. నాని యప్పటి [పవర్తనము 
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పశువులకు లజ్జనొలుపునట్టది. సామాన్యు డోనర్పునట్టి యప రాధము'నే 

రాజు చేసినప్పుడు సామాన్యునికం కను వేయి సెట్లధికముగ రాజునకు 

శిక్ష విధింపవలెను. ఇది. ధర్ధుళాస్ర్రుకారు లొ నర్చిన నియమము. 

దుర్యోధనుడు (డాషదియెడ నొనర్చిన యపరాధము మహాఘోరయమై 

నది. సామాన్యపాౌరు డీయపరాధము నొనర్చినను వానికి విధింపవలసిన 

నిక మరణదండన మే ! అంతకు తక్కువ నిక్ష లేదు. మటి దురోధనున 

"కెట్టి శివ వేయవలెను ౪” (మహా భారతవిమర్శనము - 178 - 179) 

సీతామహాపత్మివతకు అపరాధమువేసి రావణాసురుడు సమూల 

ముగ నశించెను. దుర్యోధనుడు (డాపడీమాతకు ఘో రాపరాధము చేసి 

నశించెను. భట్టనా రాయణు డనుమహోకవి సంస్కృతములో వేణీసంహార 

నాటకము రచించి అందు దుర్యోధనుడు చేసిన (చాపదీపరా భవ మే 

కౌరవనాశమునకు అరణి అయినదని ఒక శ్లోకము రచించెను, 

“య త్పత్యవితభంగభీరుమునసా య'క్నేన మందీకృతం 

య ద్విస్థుర్తు వుపీపాతం శమవ తొ శొని 0 కుల స్యేచ్చతా 1 

తద్ద్యూ తార ణిసంభృతం నృపసుతా శేశాంబరాకర్ష తైః 

(కోధజ్యోతి రిదం మహ త్కురువనే యాధిష్టీరం జృంభ్ర తే!” 

(వేణీసంహోరము - (ప్ర - అం - నో_ 24) 

.... ద్య్యూతమనెడి యరణినుండి [(జాపదీశేశాకర్ష ఇ వస్త్రాకరణము 

లను మథనములచే - నుద్భవించి, యుధిఫ్థీరుని సత్య వత భంగ భీతిచే 

యత్న ముతో నాపబడి, శాంతుడై కురువంశ శాంతి కాముడై యున్న 

యుధిష్టీ రుని చే విస్థరణావస్థకగూడ తీసికొని రాబడిన  ఏయౌధిస్టిరమహో 

(కోథాగ్ని కొరనారణ్యమును కాల్చి వేసిన, 

దుర్యోధనుడు మాత్సర్యముతో ఘోషయ్యాత నెపమున పాండ 

వృలను పరిహసించుటకు డై సలీవనమునకు చెడలెను. అచట పాండన్ర 
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లను జయింపలేదు సరికొడా గంధర్వులచే సీడింపబడి భార్యామాత్య 

వ్వుతనహితముగ బంధింపబడెను. ఆపుడు పరమకరుణామూ ర్వి యగు 

ధర్మరాజు తేన తమ్ములను పంపి దుర్యోధనుని బంధ మోతుమువేయించి 

ఇంటికి పంపను, దీనివలన “చెరపకురా చెడేవు అనునది దుర్యోధను 

నకు వ ర్తించినది. దానితో దుర్యోధనునికి అవమానముకలిగి (పాణ 

'త్యాగముచేయుటకు నిశ్చయిం చెను. అవమానమువమా[తమే కాదు 

అతనిలో నిరాశా నిస్పృహలు ముప్పిరిగొన్నవి. ఇంతవరకు కర్టుడు 

అర్జునుని జయింపగలడని కొండంత ఆశతో నున్నాడు. నేడు ఆశర్టుడు . 

చితరథునిచే ఓడింపబడి దుర్యోధనుని విడిచిపెట్టి విరథుడై పలాయనము 

చిత,గించెను. దీనితో అతనికి మరింత నై రాశ్యముపెరిగి |ప్రాయోప 

వేశము చేయుటకు నిశ్చయించెను. దుర్యోధనుని ఆత్మాభిమానము 

ఎటులు “దెబ తిన్నదో అతనిమాటలవలన తెలియుచున్నది. 

ఖీ 

“నేను స్తీ )లసమత్షుములో బంధింపబడీ దీనుడనై శ్ర(తుహాస్క 

గతుడనై. యుధిప్టిరుని వద్దకు ఫీసికొనిపోబడితిని. ఇంతకంశు దుఃఖ 

మేమున్నది ! ఏపాండవులు నాచే రాజ్య భ )న్ల్లులె నిరాకరింపబడినారో, 

ఏ పాండవులకు చేను నిత్య శతువునో ఆ పాండవులచేగనే నాకు 

(పాణదానము చేయబడినది. నేను పా) యోపవేశంబున |ప్రాణపరి 

త్యాగము చేసెద. మోరందరు దుశ్శాననుం బురస్క-రించుక్ ని ఫురం 

బున కరుగునది. మిత్రులకు [పమోదంబును శ తువ్రులకు నిర్వేదంబును 

చేయుచు మనునట్టి మీను బోడిమిసెడి పగతురచే శిరస్తాడనంబు చేయం 

బడి సిగ్గుపడక బంధుజనంబులలోనికి ఏమని యరుగుదు, ఆంబిశేయుం 

గని యేమని పలుకుదు ? కురువృద్దులెన భీమ్మ బాహ్లిక అచార్యులగు 

కృషద్రోణుల సమ్ముఖంబున ఎట్లు నిలుతు” నని పా) యాపవేశంబునకు 

పూనుకొనేను, 
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_ “ఒవ్వనివారల యెదురన 
... వివ్విధమున భంగపడితి ; నేనింక జనుల్ 

| నన్వగ నేటి[బదుకుగా 

సివ్వసుమతి యేలువాడ ? నెట్లు చరింతున్ ౪? 

(అరణ్య = పప్ప - 16) 

అపకారులందు ఉపకారబుద్ధికలవారు పాండవులు, దుర్యోధనుడు 
ఉపశారులందు అపశ్ర కార బుద్ధి కలవాడు. ధర్మజుని. మహో పకారమును 

దుర్యోధనుడు మహాప కారముగాభావించుట అశ క్ర దుర్జనత్యము. ఉప 
"కారమును అపార ముగాభావిం- దుట దుర్హన లక్షణమే. పాండవులు చేసిన 
ఉపకారము. దునో సోధనునిపట్ల వెర్ "ప్రుకమగుట దుర్దనలక్షణము. 
దుర్బుద్ధి చే చేసిన న్యయంకృ తాపరాధ . దాశేష ఫలము వంటనే అనుభ 
విందును. అందుచే మానన్హకు ఇతరులకు అపకారమువేయక ఉప 
కారము వేయుటయం'ే సిష్టుకలిగి యుండవలెనని తాత్పర్యము. 

అభిమా నధనుంజై న దుక్యోధనుడు శ తువులతోపోరాడి మర 

ణాంపవలను. ' కాని శత్రువులకు లొంగిపోకూడదని నిశ్చయిం చెను, 
అతేడు పాండవులకు భయపడినట్లు. న కోశమున కనిపీింపడు, తలవంచుట 
అన్నది అతని స్వభావములో లేదు. రావణాసురుడు, దుర్యోధనుడు ' 
ఒక .శోవలోనివారు... ఇన్ని అవగుణములున్నను దుర్యోధనునిలో 
"మెచ్చుకొనదగిన గుణములు లేకపోలేదు. నిర్భీకత, పట్టుదల, అళ్ళ 

విశ్వాసము, .ఇతేడులను తన కార్యమున నకు అనుగుణముగ  (తిప్పుళొను . 

"నేర్చు. కలవు. శ్రీకృష్ణుడు రాయ బారమునకు ఏ తెంచగా దుర్యో 5 
ధనుడు తన సహజనోరణిలో ఇట్లనెను, గోకృహ్లా! స నం గావురంగమున.,. 
మేము మరణించినను నాకు బాధలేధు. త తియులకోది ధర్మమే, ధీరు 

డైన మ్మత్రియుడె డెన్నడును శృతువులకు లొంగరాదు. వాడు మరణించి 
నను వీరమరణను పొందవలెను. ఉదాత్తముగా బితుకటయే - “మాన 



భారి కోద్యానము £81 

వుని పౌరుషము. వాడు మహావృతేస్క-0ధము వంటివాడు. కష్టములకు 

తునిగిపోవచ్చు నేగాని వంగిపోవుట మాకము కోల. నాతండ్రి భీతుడై. 

పాండవుల అర్హ రాజ్యమును తెలియక పంచియిచ్చెను. కాని మక్కూ-న 

నావి కలుగువర్కు దానిని వారికీయను, ధృతెరాష్ట్రుడు (బతిశియున్నంత 

వరకు రాజ్యవిభాగముయొక్క_ (పశ్నయలేదు. నర్వ్యభూమండలమునకు 

ధృత రాసు జే చ(క్రవర్ని _ మా నాయనకు తెలియకో అర్ధరాజ్యము 

ఇచ్చినాడు. నేనపుణు బాలుడను, ఇపుడు రాజ్యమునకు వారసత్వ . 

ములో పద్దవాడనెలిని. 'నూది మొన మోవీనంతే భూబు కూడ పాండ 

వులకు ఒసంగును. 

“దమును వారు బంచికొని యేలుట గబ్రదు పల్క- కండు మిం. 

శేబుయు వాడిసూదిమొన యించుక మోాపినయంతే మా(త్రయున్ 
భూమి మొనర్చి పాండునృపపుతుల కిత్తునె యెవ్వ వైన సం 

(గామమునన్ జయంబుగొని రాజ్యము సేయుట నిశ్చయించితిన్ ౫ 

(ఉద్యోగ _ తృతీయ _ 868) 

బ్రది అతని పట్టుదల. కుతర్క-ము, లోభకాంకు ఇవి అస్నియు 

కలసి అతనిని పతనోన్నుఖునిచేసినవి. ఈ పట్టుదల సత్కా-ర్యమునకు 

ఏినియోూగించినచో ఎంతయో బాగుంజెడిది. దుర్యోధనుని "మొండిపట్టు 

దల లోభము సమాజనాశమునకు దారితీసి తుదకు కెరవవంశనాశము - 

నకు దోహదము చేసినవి. అందుచే దుర్యోధనుని పట్టుదల యొంతనొప్ప 
డైనను నింధ్యమైన చే. 

దుర్యోధనుడు పాండవులవై ద స్పర్గతో కొన్ని మంచిపనులు జేసి 

నాడు, ధర్భరాజు రాజసూయయాగము చేసెనని తాను కూడ చేరు 

'జెచ్చుళొనుట కై విష్ణు యాగము చేసెను. 'ఈ 'వితరణమునకు కారణము 

స్పర్థ యే, దుర్యోధనుడు దూర్యాసమహోమునికి అతిధ్యముఒసగి అతని"కెం 

తయో ముదను- కలిగిం చెను, అతడు దూ ర్వాసమునీశ్వరుని పది వెల 
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మంది శిమ్యలతో పాండవులకడకు వెడలి వారిఆశిధ్యమును న్వీకరింవు 

మని కోరను. దీదియుక్క- ముఖ్య పయోజనము దుర్వాసకోపాగ్నికి 

సాండవులను ఇంధనముగా చేయుటయే. 

దుర్యోధనుడు వ శువులయెడ ఇంతే మాత్సర్యము వహించినను 

(పజలయెడమ్నాతేము అపారమైన ఆదరము (ప్రకటించెను. ఆ ఆదరము 

కూడ (పయోజనాజేక్షుతో కూడినది. ధర్మశీలమైనదికాదు. పాండవుల 

కన్నను తానుమిన్నయనసి జనులు తలంచుటకొరే ఇట్లు (పవ ర్తించెను. 

పాండవులవై నున్న మాత్సేర్యముతో అతని సద్దుణములు దూపిత 

మెనపి. 

“త్రొలి పాండురాజు రాజై గుణంబులం బ్ర)జానురాగంబు 

వడయుటంచేసి యెల్లవారును ధర్ధురాజురాజ్యంట వలతురు 

డాని చెణింగియ కాదె మీను నిత్య డా నసమ్మానంబులం 

(బకృతిజనం బులకు సంతో షంబు సేయుచు నుండుదు.)” 

(ఆది - షష్ట _ 129) 

దుర్యోధనుని రాజనీతి చతురమైనది. అసామాన్యమైనది. పర 

పతములోనున్న వీరులను తన(ప్రక్క_కు ఎట్లు తిప్పుకొనవలెనో అతనికి 

"తెలిసినట్లు మరొకరికి తెలియదు. కర్ణుని తనమై| తీబంధముతో కట్టి 
చేసను, కర్టుడు దుర్యోధనుని బహిః[పాణము, ఛీమ్ముడు, చీనావి'భాొ 

Xముచేయు సందర్భములో కర్ణుని అర్థరథునిగాచేసి తూలనాడెను. 

అందులకు కర్టుడుకోపించి భీష్ముడు మరణించువరకు తోను ఆయుధము 

ముట్టనని (పతిజ్ఞ చేసెను మరొకదై నచో ఇట్టి క్షి ప్రసమయములో 

ధైర్యమును కోలోయిఈం డెడివాడు, దుర్యోధనుడు అణువూ తము 

చలించలేదు. ఇది యెంతయో 'మెచ్చతగియున్నది. కౌరవపీరులలో 
1పతితణము కలహనీలము (పత్యవమగుచుండును, శ్యతువులవై తమ 

పరా[కమము చూపుటమాని తవులోతెమే దొమ్ములాడుళొని చచ్చె 

ధధా? యన్న సందేహను కలుగును, అట్టి శ్లిష్ట్టమయనులలో 
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దుర్యోధనుడు బుద్ధికుశలతతో మాటనేర్పుతో వారని శాంతపరచి 
కర్న న్యపరాయణు లుగ చేయును. దున్యోధనుడు శారవపీరుల హృద 

యము లందు విశివృ స్థ నమలంకరిం చెను. దీనికి నిదర్శనము మహో 

భారత యుద్ధ ములో దుక్యూధనునివై ఈగ వాలకుండ తమ్మ పాణములను 

కురువీరులు తృణ, పాయముగానెంచి పోరాడిరి. నకులనపా దేవుల మేన 

మామ శల్యుడు, అతడు పాండవ్రులకు యుద్ధములో సహాయము చేయ 

వలనసి వచ్చు చుండెను, ఆది కనిపెట్టి దుర్యోధనుడు శల్యుడువ చ్చు 

మార్లములో ఆతని సేనలకు పరివారమునకు సక లనౌాఖ్యములనుఏ ర్వాటు 

చేసి తొను రహన్యముగ తెరచాటున నుండెను, అల్పసంతోషియగు 
శల్యుడు ఆ సేవకు మిగుల సంతోవీంచి ఎవరు ఈవిధముగా మాసేన 

లను మమ్ము గ "రవించిరో తెలుఫ్రడు అనియు వారికి కోరినవరము 
ఈయగలవాడనని చెప్పెను. అంత దుర్యోధనుడు (పవేళించి శల్యు 

నితో చతురముగ ఇట్లు సంభామీంచెను. 

“నత్యసరన్వతి వగు; మా 

చిత్యవిశారదము నీదుచితము, నియమా 

దాత్త్యంబు మెజయ నాకు న 

నూత్యుడ వై పూని నడువు మ తై సస్యంబున్ ౨ 

(ఉద్యోగ - పథమ 95) 

ఈ దుర్యోధనుని రాజసీతి, ధైర్యము శ్రీకృష్ణునికూడ ఆశ్చర్య 
చకితుని ఒనరించినవి. 

దురోోధనుడు మానధనాఢ్యుడు. త త్కారణముగ అతడు అంగ 

బలమును, అర్థ బలమును, నానాటికి సెంపొందించుకొని వాని వై అధిక 

మైన విశ్వాసము పాొండియుండోను. ధర బలము, దె వబలములమిాద 

అతనికి చీమంత విశ్వాసము లేదు, దానికి అహంకారము అడ్డు వ 
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నది. దుర్యోధనుడు మహాభారతసం[గ్రామములో శ్రీకృష్ణుని సాయ 
మర్థించుటకు దాగరకానగరమునకో ఏతెంచెను. కౌరవాధినాధుడు తన 

స్య భావానుగుణముగ (శ్రీకృష్ణుడు శయనించిన శయ్య  తలయంపి 

దిక్కున లీవిగా కరార్పుండేరు. శ్రీకృష్ణుడు సె న్వవిభాగము చేయుచు 

పదివేవ్సర గోపాలురను ఒకభాగముగను, తాను ఒకభాగముగను పంప 

కము చేసెను, బాలుడయ్యును, సార్గకనాముడై న కృుజయుడు 

(శ్రీకృష్ణుని వరించెను. ఇది అర్జునుని (శ్రీకృష్ణ భక్తికి (పబల నిదర్శ 
నము. దుర్యోధనుకు గోపాలురను తనపత్షము౫% స్వీకరించి. పాండవ 

ల్ + లను ఏనాడో. జయించితినని విజ్ఞహీ7ను, 

“దాని కాళ్ళ బొంగి ధార్శ)రాష్ట్రడు వారి 

నపహారించికొనినయట్ల కాగ 

దలచ్చి, చెన్నుమోట్ బలముల కొని 

చనియె (బీతి రాముసదనమునకు.” 

(ఉద్యోగ - (పథమ - 77) 

చైెపెచ్చు (శ్రీకృన్లుడు పాండవపతములోనున్నను అతడు 
నిరాయుధుడై ఉన్న ందులకు ఎంతయో దురోధనుడు. సంతసిం చెను, 

మానవబలము బలవతే రమని నమ్మిన వాడు దుర్యోధనుడు. పరిలీలిం 

పగా దై వబలము, మానవబలముక ౦కు బలవత రము కదా! 

దుర్యోధనుడు ధర్యాళ్ళులై న పాండవులను బలహీనులుగను? 
వారియొక్క- తవూది సద్దుణములు దుర్గుణములుగ ను చేత కానితనము 

గను జమకట్టి వారిని "పెక్కు ఇడుమల పాలుచేసినాడు, రాజ్యమదో 

న్శత్తుడై_ గురువులను వృద్ధులను ధర్శమును నిందించెను, అతడు కర్త 

థకునుల చేతిలో కీలుబొమ్మమె చేయని అ కార్యము లేదు. కూయని 

కారుకూత లేదు, దుర్యోధనుడు తం డిదగ్గర స్యపత్షుకవిరులను సూటి 
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మాటికి అగ్గించుచు శత్రువులను తృణఇపాయముగ తిరస్క_రిందుచు 
మూాటాడెను. 

“వ నాతో సరి మూడులోకముల చే గానం జలంబె త్తి యు 

న్మదు డాభీముకు న న్ననిం వొడరిన, న్వ,జపహారయు బె 
ట్రిదవై తాకిన గసూలుపర్యతముమాడ్కి.0 గుంభినిం గూల (వే 
సెద; నాకోరిక గదా గదారణాము - వచ్చెం బెద్దకాలంబునన్ ! 

అతడు వడిన, వెండి యాసేన గో ల్తల 

చేశు నొకడు లేమి సిద్ధ మింత 

యెటీగి వెజుచి కాదె యెనూళ్లు తై నను 
దనుకు జూలు ననియె ధర్శసుతుడు 1» 

(ఉద్యోగ _ ద్వితీయ - 218 _. 219) 

పాండవులు తము సమయానుసారము అరణ్య అజ్ఞాత వానములు 

చేయుట దిక్కు లేనితనముగా జమకశ్లైను, “వారికి నాకుంబో అఆ మచోను 

భావంబు గలిగిన బదుమూడువత్సరంబు లబ్బృంగి నిడుములం బడుదు ౭౪) 

(ఉద్యోగ _ ద్వితీయ - 262) 

ధర్మము, ఉఛయవంశముల (కేయస్సును ప్రరస్క-రించుకొని 

విదుర భీమ (దోణ కృప నంజయాదులు అతడు విన్నను వినకపోయి 

నను పాండవులతో విగవాము పాడికాదనియు నంధిచేసికొని శీరో 

దక గతి కలసి మెలగుడనియు నూరిపోసిరి ఆ మాటలను దుర్యో ' 

ధనుడు ఎంతమాత్రము మనస్సులో పట్టించుకొనక వారిని తృెణీకరించుట 
వారిహృదయములకు తీరనివ్యధ కలిగించునట్లు పరుషముగ మాటాడిన 
ఘట్టములు కోకొలలు. పూజ్య పూజా నలి! క్రమము, ధర్మవ్యతి క్ర 

మము, వాక్చారువ్యుము, ఆత్మస్తుతి, పరనింద అను దోషములే దుఠర్యో 

ధనుని పతనమునకు కారణమయ్యును. 

వెళ్ళీ 



కీ ఆంధ మహాభారతము = ఉపదేశము 

శకునితో జాదమాడించి పాండవన్రల రాజ్య శ్రీని అపహారించు 
టకు దుర్యోధనుడు సమకశ్లైను. అంత ధర్భధిరుడై న , విదురుడు లేచి 
పాండవుల ఐశ్యర్య మును వంచనతో అపహారించుటచూ చి నిన్ను “చి” 
అనరా? అని నిలదీసి (పశ్నిం చెను. అద్దానికి [కోధసంర_క్షలోచనుడై. 
దుర్యోధను ఇట్లనియె : 

"పరుల గుణంబులు పలుమాణు గీ ర్తింతు 

పతుంబ పలుకుదు పాండవులకు 

థా_ర్తరాన్టల సంతతంబు నిందింతువు 

కుడిచిన చోటికిసార్చ చెప్పుడు 
నుత్సేంగతలమున ను్యుగవిషోరగం 

బున్నట్లు నీవు మాయొద్ద నునికి . 
సరులనంపద సుఖోపాయ బలంబునం 

గొనుట భూపతులకు గసంమ కాజె 

అకుగకయును గర్భమది యిష్షుడై చెప్పు, 
నతనికాడ దగినయదియ నన్ను 

. సిట్టునట్టు ననగ నేల నీయిము ల, 

నుండు బుద్ధి సెప్పకుండు మాకు.” 

(సభా - ద్వితీయ - 188) 
ఇట్లు విదురుని సచివళ క్తి దుర్యోధనుని అహంకారము ముందు 

గాలికి ఎగిరిపోయినది. దానివలన కౌరవవంశమునకు లోకమునకు తీరని 
ఉపద్రవము కలిగినది. 

ఒకదినమున అర్జునుడు (దోణాచాద్వని గడచి కృతవరు ని 
శుకాయుధుని, కాంభోజపతిని, మొదలగు బహుయోధుల [ప్రాణము 
లను పీల్చి విజ్బంభిం చెను. డానితో దుర్యోధనునికి మతిపోయి కోపము 
ఇనుమడించ్చి ఆచార్యుని నమాపించి తీ వముగ సిందించెను, 
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లన నమ్మి రయొంనువలనికి 

జనక జయ|దథుడు నిలిచే పై న్యములో నా 

తని జం పెడు చేనియపూ 

సినక తీవిగాక మానిసివే యూహింపన్.” 

(దో)ణ - తృతీయ - 108) 

ఇవి గురువును సై న్యాధ్యకుసి వయోవృద్దుని అనవలసిన మాట 
"లేనా * ఈవిధముగా దుర్యోధనుడు ఛమ్మని (దోణుని, కృవుని 

అశ్వ స్టోమను చెక్కు-సారులు నిందించి వారికి మానసిక్తేశమును 
గలిగిం చను. దుర్యోధనుని పరాజయమునకు ఇది దోవహాదము' ఒనర్సినది, 

పూజ్య్వపూజా వ్యతి(క్రమము _కేయః|పతిబంధకము గదా. తిక్కన 

మహాకవి శల్య మరణానంతరము దుర్యోధనుని స్థితినివర్థించి పూర్వపు 

చ 'న్నత్యమునకు ఈనాటి వై న్యమునకుగ ల తారతవమ్యమును చితించి 

యున్నాడు. రాజరాజు వకాదశాశెహిి సేనలకు (పభున్ర. (దోణ, 

భీమ్మ, కృప, క ర్తౌది థధనుర్విద్యా వరిష్టులచే కంటికి రెప్పగా చూడబడిన 

మహారాజపు[త్రుడు. ఈనాడువకాశయై అసూయా[కోధములు తాలోతా 

లముగ _ విజ్బృంభించగ మిక్కి-లిభయములతో గుజ్జముదిగి గదాకలిత 

భుజుడై ఊరబయటనున్న ఒకమడుగులో దిక్కులేక తలదాచుకొను 

టకు పోవుచుంజెను. అంత నంజయుడు ఆ దుర్యోధనుని చూడవలసిన 

దుస్థితి ఏర్పడినది. అది సంజయుడు ఈవిధముగా తెలుపుచున్నాడు. 

“అతని గాంచితి నత డశు) లడర నడలు 

చూడ్కి- నామోము చక్కగా జూడ కోర 
వోవ జూచుచు దీనత బొంది యునికి 

గని మనంబున శోకంబు గదుర చేను,” 

“ఒకి _ంతేసేపు పలుకు వెలువరింపజాలక యూారకుండి యెట్ట 

కీల శెలుంగు డెచ్చుకొని” 
(శల్య జూ ద్వితీయ - 9) 
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సరిస్టితులు మానవుని నెంత (క్రిందకు దిగజార్సునో ఈ సుట్టము 
తెలువుచున్నది. ఇటివానినిబట్టియే “ఓడలు బండ్లగును” అను సా'మెత 

కలిగినది. వ్యాసమపవార్షి కాలము మహోశ క్రి మంగమైనదనియు, సుఖ 

దుఃఖములు ఫీతోప్తము.లు, హా చ్చుతగ్గులు, కీర, ్పకీరు లు, కాలకలిత 
ములు అని 'మొట్ట'మొదటనే చెప్పియున్నాడు. దుర్యోధన పా[తముఖ 

మున మానవులు కాలక కలితములై న సుఖదుఃఖములకు బానినలుశాక 

“తెలియవలసిన జ్ఞానమునుపొంది మాత వురుపార్గమును సాధించుట రే 
అవకశ్యకర, వ్యమని నిళూపీం చెను, 

దుర్యోధనునికి రెండుసారులు చె వై. రాగ్యము కలిగినది. అది 

నహజముగా వచ్చినది కాదు. అతని ఆశాతంతువు తెగిపోవుటచే వచ్చి 

నది. కట్ల వె రౌగకము మంచిది కాడు. గంధర్యులచే దుర్యోధనుడు 

భార్యా మాత్య సహితముగా బంధంపబడేను. పరమకరుణామూర్తులగు 
పాండవులు దుర్యోధనుని విడిపించిరి. ఇది యాతనికి తీరని దుఃఖము 
కలిగించి |పాయోపవేశమునకో పురికొ'ల్పెను. అంత రాక్షసులు దుర్చో 

ధనుని పాతాళలోకనునకు తీసికొనిపోయి మహాభారతయుద్ధములో 

దురోోధనుడే గెలుచును అనియు కట్టుడు అర్జునుని సం హురింపగల 

డనియు ధైర్యము నూరిపోసిరి. వంటనే "దుర్యోధనుడు తన (పాయోప = 
వేశమును మానుకొని హ_ప్టినకువచ్చి ద్విగుణీకృతో త్సాహముతో 

- పాండనవులవై కతిక వ్యైను, మహో భారతయుద్ధములో ఆతని తొంబది. 

తొమ్ముంగడ్రు తమ్ములు చనిపోయి అతడు వకాకిగా నిలిచెను, అపుడు 

వై రాగ్యముపూని కసితో ధర్శజునితో ఇట్లనుచున్నా డు. 

“ఏనింక సమర మొల్ల మ, 

రీంనాయక' సీక యురి నిచ్చితి శాంతిం 

గానకు జని వల్క-లపరి, 

థానుడ నై తప మొనర్చెదను మునుల కడన్, 
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రీడి వచ్చినాడ నుద్ధతి నా కేల 

యుడుకు మాని నీవ యురి యెలు 

గజ్జములును నేనుగులు లేనిబయలుని 

తలనే కట్టక "నుము ధర్శతనయ,” 

(శల్య _ ద్వితీయ -T1- 72) 

దుర్యోధనుని . కోపము ఎంత భీకరమైనదో “తెలుపుచున్నది. 

దుర్యోధనుడు యుద్ధములో తన తమ్ములందరు మరణిం చినపిమ్మట 

వల్క-లములుపూని అరణ్యములో తపముచేయగలనణ చెప్పట అతని 

నైచ్యమును తెలుపుచున్నది. దీనినే శ్మశాన చై వై రాగ్యమందురు. 

మానవుడు తనశరీరములో జవసత్వములు ఉన్నంతనరకు చేత ధన 

మున్నంతవరకు తన అధికారము సాగుచున్నంతవరకు వై రాగ్యమును 

గూర్చి ధ ర్బాధర్భములనుగూర్చి ఒక్క-నిమువమైనను ఆలోచింపడు. 

తనశరీరములో జవసత తృగములు ఉడిగిన పీమ్మట ధర్మమునుగూార్చి 

"నె వైరాగ్యమును పాందును. ఇది అంత మంచిదికాదు. మానవుడు 

బాల్యములో (క్రీడా సక్తుడగును. యాొవనములో తరుణీసక్తు డగును. 

వార్గక్టములో రోగ|గస్తుడగును, అపుడు వై రాగ్యమునుగూర్చి (పయ 

తించినను ఫలితము సున్న. అందుచే మానవుడు జన్మించిన నాటినుండి 

మరణించువరకు ధర ము అను ఊతకజ్దును పబ్బుకొన్నచో అది మన 

లను గమ్య స్థానమును చేర్చుగలదు. శ ”ానవై రాగ్యము, పురాణవై రా 

గ్యము మానన్రనకు నిజమైన మానసిక పరివర్కనము కలిగింపనేరవు. 

దుర్యోధనుడు భీముని జయించవలెనని తీవ్రమైన పట్టుదలతో 

పదనమూడు సంవత్సరములు గదాయుద్దకౌశలమును సంపాదించెను, 

చానికొరకు నిరంతరము సౌధనచేసెను. అతడు [పాణముల నొనంగుట 

నై నను తెగించి భీముని వై. విజృంభించెను, భీముడు దుర్యోథనుని కశ 
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లమునకు తేట్టుకొన లేకపోయెను. రాజరాజుయొక్క- పర్మాక్షమము జగ 
దీశ్వరుడై న (శ్రీకృష్ణుని కలవరపరచినది. (శ్రీకృష్ణుడు ధర శ్రాయుద్ధమున 
దుర్యోధనుని జయించుట అిరుదని చెప్పెను, 

“లావు గలిగి మొకకలమ్బున గీచకా 
రాతి సొచ్చి ధార్శరాష్టు వెరవు 

వలన నొచ్చుచున్నవాడు గావున ధర్మ 

సంగరమున నరిది జయము గొనుటి 

(శల్య బా ద్వితీయ - 270) 

వ్యాసభగవానుడు దుర్యోధనుని అలొకిక ధైర్యమును వేయి 
విధములవర్తి ంచి సహృదయులకు వులకాంకుర పకరములు కలిగించెను. 

దుర్యోధనుని సై న్యములన్నియు మడిసినవి, భీమ్మ, (దోణ కర్లాది 

ఏీరులు నశించిరి. అతడు వకాకిగా నిలచెను. ధర్మరాజు తమలో వ 
ఒక్క-రితోనై ననుపోగి జయింపుమునియెను. దుర్యోధనుడు తన ఉదాత్త 
తకు తక్కు-వ కాకుండ 'మెలగను, వృకోదరుజే తనకు తగినవాడని నిశ్చ 

యించెను. గడాధారియె దుర్యోధనుడు కృతాంతునివల పాదచారిమై 

వెడలుచుండ అతని మొక్క-వోని భై ర్యమునుదూచి (ప్రస్సుతించిరి. 
భీముడు దుర్యోధనుని గదతో ఊరుభంగము ఒనర్నెను, అప్పుడును 
అతని _ధెర్యము చలింపలేదు. (స్రీకృమ్ణుడును విభా్రాంతుడయ్యెను. 
భీముడు నీలమాదపడిన రాజరాజుయొక్క- శిరమును తన్నెను. (శ్రీ) 
కృష్ణుడు పరిహసించెను. దీనికి దుర్యోధనుడు సహింపలేక ప్రత్యు త్త 
రము చెప్పెను, (పాణసంకటసమయములోకూడ ధైర్యము విడవక 
పోవుట దుర్యోధనునికిమూ త మే చెల్లి నది. అసామాన్య థై ర్యము తలచు 
కొన్నచో సామాన్యులకు భయము కలిగించును; 

““దదివితి నెల్ల "వేదములు జన్నము లొపఎగ చేసితిన్. రమా 

'స్సద మగువృత్తి బాల్చి నరపాలకు 'లెల్ల ను గొల్వ గంటి దు 
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ర్నదకివుగాఢథగర్య పరిమర్షన కేళి యొనక్సితిం దగం 
దుది నని మిత బాంధవులతో దైదివంబున కేస రొప్ప బేల 

(శల్య - ద్వితీ ను - 829) 

భీమసేన గడాభాతమున డఊరు భంగముతో నలబకిన దుర్యో 

ధనుని నిందించుచు, భీమచేను నభిన? దించు మన్న పాంచాలులతో 

శ్రీకృష్ణభగవానునిచాచి దుక|ోధనుడు ఈవిధముగా పరుహో కు 
లా డెను, 

య కృష్తా ! గ దాయుద్ధములో అధరము మే నన్ను బడ 

గొట్టంచిలివి. సీకి లజ్జ లేదా + డా భంగము జేయునట్టు ఫ్మునకు 

జ్ఞాపక ముగా పాగ్గునకు వీవు చెప్పినది నేనరుగనా? బుజుమార్గమున 

యుద్గముచేయు మా పక్షములోని వేలకొలది ఏరులను అవేక కపటో 

పాయముల'ే వధింపజేసిన నీకు లజ్జ లేదు. దయ లేదు. శిఖండిని వుక 

స్క_రించుకొని భీవ సృపికామహుని పడనగొట్లించితివి. “అశ్వశ్రైమ 

పాతఃి అని పలికించి (దోణాచార్యుని వే శస్త్ర సన్యాసము జయించి 

తివి అది నే చెరుగనా? ఆ (దోణాచార్వ్యుని పడగొట్టు ఈ ధ్బవ్ష 

ద్యుమ్న ఘాతకుని నీవు వారింపృకెతివి. స్వధర ప షల మెన మేమును, 

మా పతుమువారును అపూజ్యుడ వై న నీచే కపట మార్హమున బడగొట్ట. 

బడినాము.ి” 

లోకములో భీముడు అధర్భ్మముగ దుర్యోధనుని నాభికి క్రింద 

భాగమున కొట్లినాడని వాదోపవాదములు కలను. ఆ వాదముల నన్ని 

టిని శ్రికృన్తుడు ఖండించియున్నాడు. భీముడు దుర్యోధనుని ఈ విధ 

ముగ సంహరించుట విశేషధర్శమని (శ్రీకృషవ్ణాడునుడివెను. “మాయాపీ 

మాయయా వధ్యఃి కపటులను పడగాొట్టుటకు కపటముగూడ నాశయ 

శీయమే, భినుసేన ప్రకిజ్ఞనుబట్టియు, మైకేయశా పమునుబట్టియు, జరుప ., 
జో చూశారా 
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కన ం బడిన దుర్యోధనోరుభంగములో  (శ్రీకృన్ణుని అన్యాయ మేమున్నది. 

ళన భీముని చాములం గబపీ-చియు. విహంబిడియు; సీతం (దోచియుం 

బలుమాటుం జంప 'దెగిగిఏ నగొంతియు గొడుకు లేవుకును నిద్రించు 

సమయంబున జతుగ్భుహూంబు దహించికివి. ధర్మో త్తరచరితుుండగు 

నజాతశ తుసంపదల గపటద్య్యూగంబున నపపహాఎంచి రంత చసనివిం బోక 

యాజ్ఞ సెని నేకవ(స్త్రుర జస్వలం గొలువు లోపల భంగ పెట్టి తా (పొద్ద 

నిన్ను నిట్టి దురవస్థకు "బేరం దగియుండనట్ల పోయి నమయంబు నడిపి 

సీ చేసిన నకల దుష్క్య్చుతంబులు సహించిన యిప్పాండ వ్య్నాగజుండు 

వనుప చేను బుడబుసా లడుగవచ్చిన నీ నేరవైతి నీనేరమి నిమ్రైత్ భవ 

దీయం బగు లోభంబునం బాపనిశ్చయంబున మదంబున శాంతీ చిత్తు 

లగు శాంతేనవ (దోణులకుం (జాణహోని వాటిల్లె వినుము (ద్రుపదుని 

తపోయజ్ఞ [పభావంబుల నదియ పనిగ జనియించిన శిఖండి ధృష్ట్రద్యు 

మ్ను లాభీష్మగరుల మరణంబులకు  గారణంబులుగాక తక్కుదు 

చెక్క-ం(డ తోడం బోరి డస్పిన సాత్యకిం జంపువాడై న భూర్మశవుం 

జంప కుందుమే యనేక (పొఢ యోధులొక్క-రుని బాలు సౌభదు,)౦ 

బొదివి చంపినం బూనినపూన్మి_ సిఖలోపాయంబుల చెటిపక పుణ్యాత్శ 

మైన పాంచాలి నరణ్యంబునం బరి భ వంచిన పాపాత్ను ఎసెంధనునిబదికి 

పోవిడిచి యర్హునుండగ్నిం ప్ర) వెశించునే యిన్నీ తిపరుల చరిత /ంబులు 

నిర్శలంబులు ఫఘోషయాత) నిన్ను గంధర్యులు పట్టుకొని పోవునప్పుడు 

సీవారెల్లం బారిన నర్దునుండు నిన్ను విడిపించుట యొరుంగ వే గాంగేయ 

కుంభజక ర్రాశ్వ స్ట్" మకృపు లుడ్దామ. నమగ )మై స్యంబులతోడ నడవ 

సీను విరటుని గోవులం బట్టికొని పోవుచోట మో రందరు తన సమ్మోో 

హన్నా న్ర్రంబున మూార్సితులైన సమయంబున అరునుడు నిన్ను గాచుట 
యు జ 

యెరుంగరాగడె నీ వాపాదించిన పాపంబుల కెల్ల మూలంబైన కరు నర 

దంబు ధరశ్రిం గుంగిన గవ్వడి వాసినేయ కేల కాచికొని యుండు 

నుండె నేనియు భూసురశాపంబున నశ్లున రభంబునకు నిమ్మృతిగలుగునే 
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కావున నన్నీచు సమయించుట సముచితంబు యుధివ్మీరుంకు శల్యుం 

"దెగటార్చిన తెజం గొప్పు నొప్పదని యుగ్గడింపక మేలుసేసికి పాండు 

నందనులు పుట్టినంతనుండి నేకు దుదిగా నియడ ధర్మవిరోధం వాచ 

రింపరు కురుకులంబునకు గుద్దలినాని దుర్ద్య్యూతంబు నీవ తొడరితి దాన 

నింతలు వుక్సై బవనతనయుండు వట్టిన(ప్రతిన యెపంగ వె గద నూరు 

భంగంబు సేయుదునని పలికి పిడికిటం బొడుచునే యవియిల్లను వృథా 

జలుంబు లూరకుండు.”” (శల్య జా ద్వితీయ = §28) 

(శ్రీక్ళవ్లుని (వశ్నలకు దుర్యోధనుడే బదులు పలుక తేకపోయెను* 

బక దుర్యోధన పతుపాతులు చెప్పు వాదమునకు ఏమి బలముండును * 

దుర్యోధనుడు చేసిన పాపములకు (ప్రతిఫలము అనుభవించినాడు. 

వ్యాసమహర్షి [కోధము, మాత్సర్యము, మ హాత్త్వాకాంక్ష, 

అధమవృ త్రి కలిగిన దుర్యోధనుని దుష్ట్రత్వమును బహుధా (_పపంచించి 

ఉన్నాడు. మానవుని అధఃపాతాళమునకు (తొక్కి వేయు దుష్టలతేణము 

లన్నియు ఒక రాజపఫురువునిలో రాశీభూతమగుట ఎంత [ప్రమాదకరమా 

వ్యాఖ్యానిం చెను. అల "కీక్కథైర్యము, రాజనీతి, (పజారంజకక తము, 

నిర్భీకత, పట్టుదల మొదలై నవన్నియు దుష్టఫలము నొనంగినవి. 

ధర్మము, న్యాయము; నంస్క్ఫతి ఫిని (పాథమికము 'లెన విలువలను 

దుర్యోధనుడు నాశ మునౌను. భారత కాలమున దుష్టుడెన దుర్యో 

ధన రాజు కారణముగా రాజ్యసంస్థ పతనము చెందినది. దుర్యోధనుడు 

అతరాల కలిముక్క. అవతారము, 

వ్యాసమహర్షి కావ్యన్యాయము చక్కగ పోషిం ఇెను. దురోనీ 

ధనుడు చేసిన పాపములకు, ఘోోరక్ళణి ములకు ధర్భశాస్ర్రకర్శలు 

నుడివినట్లు వడ్డీతో పాపఫలము అనుభవి -చినాడు. మానవుడు అత్యు 

త్క-టమెన వాపముకాసి, పుణ్యము కాని వేసిననో జాని ఫలము ఈ 
a by 

వె 
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జన్గ్మయంచే అనుభవించును. ఆదియే దుర్యోధనుడు పొందినాడు. 'దీని 

మూలముగ (పజలక పాపా చరణమునెడ భయము, ధర్శపకుపాతము, 

న్యాయాన్యాయవిచ కణ అలవడును. దుర్యోధనుని దోహాముల కార 

ణముగ కౌరనవంశ మంతయు నామరూపములు లేకుండ నళశించినడి* 

కౌరవపీరులభార్యలు భర్కలుమరణించుటచే తీవవేదనము పొందిరి 

పచ్చపచ్చగానుండు సంసారములన్ని యు దురోధనుని కన్ను లయెదు 

టచే కాలిపోయినవి. కౌరవ కాంతల శ్లోకము మిన్ను ముట్రినడి* 

క్రోధము మాత్సర్యము, అసూయాది దుష్ద్టణములతో దురోస్టీ 

ధనుడు కౌరవవంశ నాశమునకు హేతుభాతుడయ్యెను. దుర్యోథనుసి 

కారణముగ కౌరవవంశేము నావురూపములు లేకుండ నశించినది. ఒకడు 

చేసిన పాపమునకు ఎల్లరు ఫలితము అను  వింపవలసిన డే, 

“| పల్లదుడై న యుక్క_ కులపాంసను చేసినడాన దత్కు_లం 

'బెల్లను దూపితం బగుట యేమి యపూర్వము.” 

(ఆది - (పథమ - 125) 

15. దుశాససుడు 

_ దుష్టచతుష్ట్రయములో దుళ్ళాసను డొకడం. పాపాసక్తి, నిర్లజ్ఞ, 

మూఢమైనభ క్రి, యుక్తాయుక్త వివేకరాహిళ్యము మొదలై న లక్షణ 

ములు ఇతనిలో కలను. భీమార్జున నకులసహ జీవులు అన్నయందు ధర్మ 

మందు భ క్తి పపతులు కలిగి ఇ్రహాలోకమ. లో సౌఖ్యమును పరలోక 

ములో ఉత్తమగతిని పొందిరి. దుశ్ళాసనాదులు అన్నయెన దుర్వ్యోధ 

నునియందు మూఢమెన ఇ క్రి, అధర్మాస కి కలిగి లోకోప[దవమును 

కలిగించి కీడుపొందిరి, ధర్మాస కి విశక్వోయఃప్రదము. అధర్భాక క్తి 

లో కానర్భ దాయక మని నిరూపిం చబడినది,- 



దుశ్ళాసనుడంత బాలిశుడు లోకములో మజొకడుండడు. అది 

దున్న పోతుస్య భావము. అన్నతో పాటు దు క్భాసనుడును, పాండవులపై 

నిష్కారణముగా అసూయా ద్వేషములను 'వించుళొని వారికి కీడు 
చేయుటలో అన్నకు తోడ్చ్పడినాడు, అతేడు అస్వతం[త్రుడు. తెగిన 

గాలిపటమువంటి స్వ భావము అతనిది. అన్నపిలిచి [జాపదిని సభకు 

తీసికొసరమ్మని నియోగించెను. _ నియోగించినదే తడవుగా అతడు 
అంతఃపురిశేగెిను. ఆ మహోమాత “రజన్యలనుు, నభకువచ్చు స్థితిలో 
తాను లేనని కడుదీనముగా పలికెను, ఆ నిర్ణయాత్నుడు పాపనిరతుడు 
కండకావరముతో ఈరీతిగా పలికెను, 

“నీ వేక వ్యస్రువై లేమి విగతవస్త్రవై లేవి ని న్నెట్లుం 
దోడొ్క-నిపోదునని బలాత్కా-రంబున.” 

“ఆవనజాననం గురుకులాపశదుండు గడంగి రాజనూ 
యావభృథంబునందు వసుధామరమం[తపవితవారిధా 
రావళి జేసి పావనము లై న శిరోజములం దెముల్సి పా 
పావహుడిడ్సి తెచ్చె సభకందటు సం భమమంది బూడగన్.)) 

(సభా - ద్వితీయ - 215, 216) 
తుదకు ఆమెవలువలను ఒలుచుటకుకూడ సిసపడని మహో 

ధూఃర్తుడు. దుళ్ళాననుడు సద్దరితుడు. కురుకులాపశదుడు, ఇంతకంశు 
మహాఘోర మేమున్నది. దుర్యోధనుని క్రోధము దుశ్శాసనుని ముఖ 
మున లీర్చుకొనబడినది. అతని చేష్ట దురోధనునితమ్మునకు సరిపడినదై 
యున్న ది. 

దుశ్శాసనుడు ఒకసందర్భములో పాండవులను పాపులని దూపీ.0 
చినాడు, పాపవుణ్యములనంగతి ఉచ్చరించుటకుకూడ అధికారము లేని 
దుశ్శాసనుడు ఇట్లుమాట్లాడుట తగియున్నది. పావులై నవారికి అభిజాత్య 
నుదము, ధనమదము, అధికారమదము పెరుగును. తిరిగి తిరిగి వారు 
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సాపములనే చేయుచు నరకములో ముసిగిపోవుదురు. దుశక్శొననుడు 

కూడ అశు అయినాడు, 

మహాభారతనమరములో దుశ్ళాగనహాతకుని దండధరునివలె 

భీముడు సంవారించి తగినకా స్తి చేసినాడు, దుశ్ళాసనసంహోారము 

మహాభయానకముగా అత్యంత వీభత్సముగా _ తిక్కనార్యుడు 

చితించియున్నాడు. దుశ్శొసనునివంటి దుర్మాష్తులు పరుల భార్యలకు 

మహాపతి వతలకు అపరాధము చేసినచో ఈవిధముగనే నిచమరణము 

పాందగలరని దుశ్శాసన సంహారము నిరూపించుచున్నది. దుశ్శాసనుడు 

అతరాల దుర్యోధనుని తమ్ముడే, 

16. కర్ణుడు 

భారతకథలో నత్యంతే (పాధాన్యమువహించిన వ్యక్తి కర్టుడు. ఇతీడు 

భారత యుద్దమునకు సూూ[తథారి. పాండవ కౌరవులమధ్య డ్యేపాగ్ని 

(ప్రజ్యగిల్ల చెసియున్నాడు. (శ్రీకృష్ణుని తరువాత ఎన్నతగినవాడు కర్టుడుం 

దుర్యోధనుని కలియంళము, ధృతరాష్ట్రుని కౌటిల్యము,శకునికాపట్యము, 

కర్ణుని ఉత్సాహశ క్రికలసి మహాభారత నం[గామముగ సరిణమించినది, 

కర్టుడులేని'టె భారత మేమిటి అను సావెత కలదు. అందుచేతనే భారత 

కథ యంతయు కర్టునెదలనే యున్నదను లోక్ క్షి (ప్రచురమైనది. 

అసామాన్య శ"ర్యము, అలౌకిక దాన శూరత్యము, సమయకజ్ఞ్మ త్త 

| నిర్శలాంతేరంగము, గుణగహణ పారీణత, స్వామిభ క్షి? కష్టసహిమ్షుత 

యనునవి అతని గుణములు, అహంకారము, స్వాతిశయము అవిత 

మైన మహ త్వైకాంక్షు; స్వార్థ పరత్వము, మాత్సర్యము, ఆత్మస్తుతి 

పరాయణత్వేము అనునవి అతని అవగుణములు, అన్నిటికంబు విధి 

అతనియెడల (కూర మైనది. ఎన్ని నుంచిగుణము లున్నన్ను అవి దుద్దణ 

నులచే (గ్రసింపబడి, తుదకు కారణముచెస్పలేని నాళము పొందెను, 
~ 

అణా లాల్ 
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అదియే కక్టునిజీవితము మానవులకు బోధించుచున్నది.. వ్యక్తియొక్క 

మంచిచెడ్డలు ఆ వ్యరి కి వలన సమాజమునకు వ మేలుకలిగినది, ఏ కీడు 

కలిగినది “అనునది పరికీలింపవ లెను. అతేని చేష్టలు భావములు, ఉత్త ము 

లను పరాభవించుటకు, నకలజన క్షయశకారణమగు యుద్ధమునకు దారి 

తీసినవి, 

సం[పదాయపువిలువలను, భావములను మెచ్చనివారుకొందరు 

కర్టుని ఉదాత్తునిచేసి చితింతురు. ఉదాపహారణము “డానవీరళూరకర్మ 

సినిమా. ఈపతమువారు అధ్ధునికఫావములను మనసులొ వెట్టుకొని 

లోకగ ర్రితురై న దుర్యోధనాదులను లోకో తృరవ్య కులుగ జ్యతింప 

జూతురు. ఇదియొక వితండమార్లము. 

వ్యాసమహర్షి చి తించిన సంకి కి స్రపా(త్రలలో కరుడు ఒకడు, 

లోకములో కర్హుడు సద్దుణరాశియనియు, చానపీరుడనియు, ఉత్తమ 

మి|తుడనియు, అవక పరా[క్రమవంతుడనియు, సామి భ_క్తిమహీ 

తుడనియు ఆతనికి పట్టాభిషేకము చేయు వర్షము కలదు. మరొక వర్షము 

వారు అహంకారము, మాత్సర్యము, మహా క్ర్యాకాంతులకు నిలయ 

మనియు, (జొపది పరాభవమునకు, ఫఘోపయా[తకు నూలకారణ 

మనియు, కౌరవ కుల ధూమేేతువనియు నిందించువారును కలరు. ఈ 

రెండు వాదములు పాహీకముగ సత్యములు. 'వేదవ్యాసమహర్షి వాణి 

లోని ఆంతర్యము గు ర్తించినపుడే మనకు కర్షుని యథార్థన్వరూపము 

"తెలియును, అతవిచర్షితలో కొన్ని ఘట్టములనుమ్మాత్ర మే చదివి నిర్ల 

యమునకు వచ్చుట సముచితముకాదు. 

కర్ణుడు తల్లిదం|డ్రులనుండి బుద్ధికుశలత, సౌందర్యము, దుర్ని ॥ 

రీవ్యమైన. పర్మాకమములను పుణికి సుచ్చుళొనెను. భారతమహోపర 

నుణిహారములో అపూర్వమళే కర్ణుడు. ఆ మహామహితాత్ముడు అనేక 



డగ ఆంధరిమహాభోరతము _ ఉపదేశము 

ఘట్టములలో లోకో త్తరపర్శాకమము  దుర్నీళ్ష్యు తేజ సంపదను 
(పకటించెను. కుమవారా(స్త్రు విద్యా ,పదర్శనములో అర్జునుడు పదర్శిం 

చిన అన, శస్త్ర విద్యలన్ని యు అ|శముమున . (పదర్శించి కురు ఏఠరులకు 
ఆశ్చర్యము కలిగిం చెను. (దుపదునివై దండెల్తి అ రాజులందరిని 

పాదా[కాంతులుగ వేసికొనెను. ఆ మహావీరుడు పరా[కమపణముగ 

చితాంగదుని నుతీకను తెచ్చి అనుంగు చెలిశాడగు దురొ్య్యధ 
నునకు (పణయేశ్యరిగా నమిర్పించెను. కౌరవరాజ్య సింహాననమునకో 
కర్లుని బాహుబలమే రత. కర్గుడు నపహాన్రకిరణునివోలె తనపరా[కమ 

దీధితులతో బేదీప్యమానుడై శ్రికృష్ణాష్థనులను చలింపచేసెను. 
“పట్టపగలింటి సూర్యుని పగిది కర్లు 

డుగమూరిమె వెలుగుచునున్న వాడు; 

మనరథంబిన్ల, మాధవ మరలనిమ్ము 

(బతికియు-డిన శుభములు వడయవచ్చు.” 

(కర్ల - తృతీయ - 18) 
దానముపేరు చెప్పినంత నే భారతీయుల మనసులో ప్రత్య త 

మగు మహాదాత కరుకు. ఆ దానవీరుడు [పాణాధికముగ | పేమించిన 
గుణము దానను. అది ఒక్కొక్కసారి (పాణాపాయమును తెచ్చినది. 

అయినను దానిని కర్ణుడు ఎన్ని విషమపరిస్థిశులలో చిక్కు-కొన్నను 
విడిచిపెట్టలేదు. బంగారము అగ్నిత- పమైనసుజే దానివిలువ “తెలియును, 
కర్ణుని దానళూరత అనేకాగ్నిపరీతల నెదుక్కొ- నెను, కర్ణాష్టనుల 
వె రము జగత్ప్రసిద్ధము. ఇందు)డు తనపి)యసుత్రుడు సవురములో 
విజయము పొందవ లెనని, కర్లునిలోని దానగుణమును ఆధారముగ 
చేసికొని అతని కవచకుండలములను దానమడుగ వచ్చెను, ఇది గహించి 
సూర్యుడు పియవుతు)డైన కర్టునిసమిాపించి ఈడానము చేయుటవలన 
భవిష్య త్మా-లములో ఆపద సిద్ధించుననియు, దానము చేయవలదని 
ధిని కట్టుకొని పోరెను. అయినను కర్ణుడు తనగుణమును ఏీడున 

దు, : 
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“భూసురకోటి వేడుటయు బోడిగ (బ్రాణము.లెన నీగి నా 

చాస్య దినేశ! లోకమున (బస్ఫుట మింతయు; నట్లు గావునన్ 

వాసవు డై న న్నడుగవచ్చు | వయంపడ్డి; నాకు నొక్క (బా 

కే! సురలోకవందిత! మదిం గవచంబును గుండలంబులున్ ?” 

“జగముల నెల్లను నిండిన 

పొగడిత గడువెలితి సేసి పొల్ల యొడలికె 

తగువే జన్నవతే మిటు 
అ 

దిగ వికువగ నేడు నాకు! దిభువనదీపా!” 

(అరణ్య - నప్తమ - Y9N, 291) 

మానవుడు తనకున్న దాసిలో దానము చేయుటవలన దైవీ 

గుణము పెంపొందించుకొనును. ఒక్కొ-క్క- సారి (పాణమునుకూడ తృణ 

(పాయముగ త్యాగము చేయవలసివచ్చును. ఈ త్యాగమువలన ఈ 

లోకములో కీరి, పరలోకములో ఉత్తమగతి పొందును, కీర్తి చాల 

దొడది. 
Gs 

“కీరియ యిచ్చు బుణ్యగతి గీర్హియ తల్లియు బోలెబో)చు; న 
త్కీర్మియ యాయువున్ సిరియు; గీరి విహీనుడ చూ శవంబుు దు. 

కీ రిక్ నెల్లచేటులును గిట్టి హరించు ననండె తొల్లీ భ 
కారి హారుండు నా బర గు నంబుజసూతి జగద్దితంబుగన్.” 

(అరణ్య జా సప్తమ య 294) 

కర్ణుడు (బ్రాహ్మణుల కోరికను నెరవేర్చుట, శరణాగతులను 

రషీంచుట, శ్రే ద్వజవృద్ద బాలాతుడులు మొద లై నవారిని రవీంచుట 

తన (వతమని చెప్పెను. మానవునకు ధ్యేయము కీర్తి. అది దానము 
వలన కలుగును. త్యాగ మే అమృతత్వము కలిగించునని ఆపనిప ద్వాణి. 

కస్ణ్థని దానళీలనును చూచి, ేవతలు, జయజయధ్యనులు చేసిరి, . 



ర్లీర్టీట్ట్ అంధ్ర మహాభారతము ౬ ఉపదేశము 

పర్వతము లున్న ౧తేవరక్కు నదులు (పవహించు చున్నంతవరకు కర్ణుని 

త్యా౫కీలము, జగత్క-ర్లములకు విందు చేయును. 

కరుని గుణమణులలో (పభుభకి, చాలదొడది. తన సర్వన్వ 
౯ శా GD లో 

మును రాజరాజు యశ శ్రీకి రాజ్య|క్రీలశే వినిమయము చేసిన మహో 
దాత, 

కర్లుని సమ మజ్జత  _పశంసార్హము ధర్భజుకు చేసిన రాజ 
లా దు యా 

సూయయాగ సందర్భమున భీముడు కర్టునివె దండెత్తెను. మహోభి 
వమాసనియైన కర్గుకు కాలము అనుకూలము లేదని గ్రహించి పాండను 

లకు నూండలికుడ నౌాదునని ప్రకటించెను, (ఫ్రీ కృష భీమార్జునులు ఆ 

కాలములో నకలజగ దృయంకరుడై న జరాసంధుని సంహరించిరి. పాండ 

వులకు యాదవులు. పాంచాలురు తోడ్చడిరి కారాగార విముకులై న 

రాజమండలమంతయు ధర్మజునకు పాడాకాంతులై రి, ఇట్టి సమయ 

ములో పాండవుల నెదురొ%ి-వుట యనగా మండుచున్న అగ్ని క్రీలలో 
నలభమువ లె పడుటయని ౫ హాంచి పట్టుదల విడచి కర్టుడు తలవంచు 

కొనను. 

మహాభారత సంగాామములో కౌరవ సై నాధ్యతుడై న భీష్ముడు 

అంపశయ్య నలంకరించెము, ఇక కౌరవ సేనకు ఎవరిని అధ్యముడు చేసిన 

బాగుందునను ప్రశ్న ముదయించినది. దుర్యోధనుని పిియమితుడు 

కర్ణుడు సేనాధిపతిగ నుండిన మంచిదని గుసగునలు బయలు బేరినవి ఆ 
జ ఒర = అట వ్ పరిస్థిలియంతేయు గమసించి ఫీషని తరువాత (సె న్యాధిపత్యము స్విక్ 

5ంచవలసిన వ్యకి వ యోవృద్దుడె యుండవలననియు, రాజరాజు 
అాాశాడీ 4 (= np 

ఆశయమును నెర వేర్చువాకై యుండవలెననియు,  కౌరవబలమును 

ఒక్క_-మాటమిోాద నడిపించువాణై యుంకు వాడు అవశ్యశమని గురి ంచి 

కర్ణుడు స్యార్ధ త్యాగము చేసి కురుశుమారులకు ఆవార్యు డై న వా 

చార్యుడే సేనాధిపతి నుండవ లెనసి సజ్ఞన సృవనీయముగ నిర్ణయము 



భరతో ద్యోనము 281. 

ద్రోణాచార్యుడు ముచ్చటకు ఒక్క-సారికూడ కర్టుని (పశంసించ 

లేదు. సరికదా అదను చిక్కినప్పుడు త్మీవముగ ఉపాలంభఖించెను. అయి 

నను కరుడు గుణగ్రహణపారీణుడై అభార్యునకు సముచితమైన గౌర 

వము నొనంగి రాజరాజుయమొక్క- [శేయస్సునకు (పాధాన్య మొసం 

గను. లోకోత ర ధానుహ్ము-డై న భీష్ముడు సర్భజన భయంకరము 

యుద్దము చేసి అంపశయ్య నలంకరిం చెను, అత రి కరుడు తమన్న భీష్షకు 

అర్గరథునిగాచేసి పలువురి యెదుట పరాభవించినను మనస్సులో పెట్టు 

కొనక ఆ పీతామహుని నమావీంచి. అతని పాదములకు భక్తి పూర్వక 

ముగా నమస్కరించి తన్ను వాత్సల్యదృష్టితో చూడమని (పార్టి ం చెను. 

ఇది క్షు ఏసి సౌదెన ము 3కు పరా కాప్ప, ఆదే మంచి సమయమని ఫ్రిణా 

మహుడు కర్ణుని దగ్గరకుతీసికొని. (చపేముమోర ఆలింగనముచేసికొని 

కర్ణుడు కుంతిప్ముతుడే అనియు. (శ్రీకృమ్ణుని, అర్జునుని జయించుట 

దుస్తరమనియు హితోపదేశము చేసెను. అప్పుడు కర్ణుడు కౌరవుల 

యొక్క- స్థితిని, పాండనులయె: క, స్థితిని అర్ధము చేసికొని ఇట్లు సంభా 

వ్్0 చెను. 

“వారు మహాబలుల్ హరియు వారికి (బావు కలండు వారలన్ 

బోర జయింపరామియును బుద్ధి నెబుంగుదు నైన గౌరవ 

య్య్ళోరమణు౦డు సేయు తగువాన్న న లెల్ల దలంచి చూచినన్ 

భూరి వివేక యే విడిచి పోవుట ధర్మమె ఏ్గ కర్మమే. 00 

“జివాధీనము సర్వమున్ మనమతిం దప్పింపగా వచ్చునే 
సి వింకన్ నను నొంకు పల్క-క పరాసీకంబువె బంపు మ 

కేవా ధర్మము నిర్వహాం చెద బలో త్వేకంబు లోకంబునం 
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ఈ మాటలనుబట్టి కుకు కౌరవులు ఓడిపోవుట తీథ్యమనీ 

(గ్రహించినాడనియు విధి బలవత్తరమైనదన్నిగ హించి తన శేవాధర్శము 

ఎంతమా[తము మానలేనని చెప్పుట ఎంతయు నెన్నదగి యున్నది. 

కర్గుని స్వామిఛ క్తి అచంచలమైనది. తేన సర్గస్యము రాజరాజు 

కలరు త్యాగముచేసెను. ఎన్ని యో దురద్భపపరంపరలు వెన్నాడినను' 

అ మహారాజు ఉప్పు, వులుసు తిన్న ందులకు ఆ బుణమును శరీరములో 

(పాణమున్నంతవరకు తీర్చుకొనుటకే (ప్రయత్నించెను, 

“అనుదినంబును నంత కంతకు బెంగెడియధ్ధిపతిమున్న న యప్పు 

దీర్చ నర్దును నోర్చెద ననిలోన.” (విరాట - చతుర్ల - 205) 

కరుడు ఆయా సందర్భములలో న|తువులలోని గుణములను 

సయితము మెచ్చుకొని ఆనందించిన నహృదయుడు. (శ్రీకృష్ణుడు 

“రాయబారము చేసినపిమ్మట రహస్యముగా కర్లునితో అతని జన్మ 

వృతాంతమంతయు చెప్పి పాండవులతో చేరుమని చేస్పెను. ఆ సమ 

యమున కరుడు తన అనుంగుతేమ్ముడై న ధర్నుజుసి ఇట్లు [పశంసించు 

చున్నాడు వ 

... “ధర్జశతనయుండు దాను నా తమ్ముడగుట, 
యెజటిగనేనియు సా(మాజ్య మేలపూను 

నట్టిభార్భికు డాధిపత్యంబు జేయ 

వలవ బే శాశ్యతంబుగ వసుధ కెల్ల.” 

ఉద్నోగ _ చతుర - 44 (ఆది స ర్స ) 
అరా తాని ప (నయం కం వద హాని కర్ణుడు (క్రీకృమ్లునితో ధర్ష్శజునికి ఈ రహస్యము కెలియనియ 

వలదని (పార్గీం చెను. కర్లుని దయసియమైన మురణనును చూచినప్పుడు 

సహృదయుని కన్నులు చెమ్మగిబ్లును, దుగ దృష్ట మెంతెగ వెన్నాడి నాశము 

కలిగించిన చే అని వేడి నిట్టూర్చు విడువని వారుండరు, ఆ మహాను 
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భానుసి ఎన్ని విధముల దురదృష్ట పరంపర (కుం తీసినదో నారద 

మహర్షి శాంతిపర్యములో తెలియ చెప్పినాడు. 

“వినుము నశేంద వి(ప్రడలి వెన్ జమదగ్ని సుతుండు శాపము 
ఇచ్చె నమరభర్త వంచనము సేసె వరంబని కోరి కుంతి మూ 

న్చె నలుక భీష్మ డర్గరథు జేసి యడంచె గలం చె మద రా 

జనుదిత మాడి శౌరి విధ్ధి యయ్యె నరుం డని జం వె గర్టునిన్ 

(శాంతి _ (పథమ = ల్) 

దురదృష్టము క్లునిజీవితములో చెలగాటమాడినది. తుదకాతనిని 
కాటువేసినది. 1. కుంతీదేవి కని గంగలో.పడవేసి అతనికి కెలియవల 
సిన సమయములో జన్భర హస్యమును చెప్ప లేదు, దానివలన కర్గుడు 

తల్ని చేసిన పాపమునకు సూతకులజుడని సంఘుమువే నెన్నియో అవ 
మానములు పొందెను. ౨. _్రావ్మణుడు కోపించి శాప పమిచ్చెను. 
8. పరశు రాముడు యుక్రృనమయములో బ్యహ్మోస్ర్రుము కర్టునకు (పతి 

భాసిం పకుండ ఇాపమి చ్చెను, 4, ఇం దుడు కపట గ్రావ్మణ' వేషము 

వేసికొనివచ్చి కర్టుని కవచకుండలముల నపహరించెను. 5. కుంతీదేవి 
పాండవులు కస్తుని తమ్ము లనని చెప్పి అతనికి అస్థనుడుతప్ప మిగిలిన 
పాండవులు చేతికిచిక్కి-నను చంపవలదని వాగ్గానము చేయించినది, 

6, భీము గైడు మహాభిమానియైన కుని అర్ధరథుడని యవమానిం చెను. 
7, శ్రీకృష్ణుడు కద్దు శతేపోవధ చెసను. 8. శల్యుడు సారధ్యము 
చేయుచు కర్ణుడు కాకి యనియు అర్జునుడు రాజహంన యనియు అతనిని 

జయించు ట “కద్లనికి ఎంతే మూ తము శక్యము కాదని చెప్పుచు వెన్నుపోటు 
పొడిచెను. బన్ని దురద్భపములు వెన్నాడినను మొక్కొ-వోని భె ర్య 

ముతో అచంచల స్వామిభ కి క్రిత. కరుడు మవినది మరణించినది రాజ 
"రాజి కొబుశీ, వ్తపీ తేల చుకొ న్న క పంత వావాఇపహాద, యున శ్వ నను 

కళ్గునిషట్ల సానుభాళ కల్గును, 
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కర్టుని వధ్యదినము నము సమిోపించినది. రాదే ముని కశుదుట అతని 

ద్రియపు[త్రుని అస్టనుడు సంహరించెను. నవు(త్రశోకముతో కర్ట్ణునిహృద 
యము పరిశే_ప్తనునది. శాప[ప్రభెవమున కర్టసి రథచ[కములు భూమి 

లోనికి (కుంగివోయినవి. పరశురాముడు ధించిన (బిహ్మోన్ర్రము 

అక్క-రకు రాలేదు. అప్పుడు కరుకు అపతీకారంబులగు రోషవిపాదం 

బుల కన్నీరొలుక రథంబు డిగ్గి అర్జునునితో ఇట్లు వీరధర్శమును ఉప 
చదేశించెను : “ఈచ క్రమము నెత్తువరకును కొంత ఆగుము. నీవు రథస్థు 

డవు. నెను భూమిస్టుడను. (మాహ్మణుని వధింపరాదు. అంజలి ఘుటిీం 

చినవానితో పోరరాదు. శరణాగతులను వధింపరాదు. ఆయుధము 
'లేనివానిని, చంపకూడదు. బాణములు లేనివానిని (భష్టకవచుని, 
ఆయుధములు భగ్న మనవానిని చంపరాదని యుద్ద నియమము. మహో 

థానువ్కు-డవై న అర్జునా, నేను నీకు వెజచుట లేదు. _ కృష్ణునకో 

అనలే భయపడుట లేదు.” శ్రీకృన్ణుడు (వోత్చాహాంచి అద్దనుని చే 

విరథుడు, భూవింస్టుడు, నిరాయుధుడై న కర్షుని నంహాఠరింపచేసెను. ఈ 

సందర్భము పురస్కరించుకొని సహృదయులకు కళ్లునివె ఎంతయొ 

సానుభూతి కలుగును. ఇది ఒక్క_శే కర్తునిశీలమును నిర్ణయించుటకు 
పనికిరాదు. పూర్యో క్రమైన, లోకో త్తరసద్దుణ సంకోభితుడై న కర్ణుడు 
లోకమునకు ఉపషదవముగా మారుట దై వదుర్శ్భిపాకము. ఇట్టి ఉదాత్త 

చరిత్రుడు జగదపకారకుడై. రాష్ట్ర్రమును నిర్య్యూలించుటకు ఒడిగకును. 

స్వార్థము, అహంకారము, మాత్సర్యము, అసూయ, మహ _త్ర్యా 
కాంత, ఇవి అతని సర్యసద్దుణములను మి్రింగిపెసెను. 

సహృదయులు ప్యాసమహర్షి క ర్తపా(త్రను చిత్రించిన విధమును 

ఆసాంతము పరిశీలించిన అతని శీలము తెలియును. స్వార్థము కర్టునిలో 

వ్ప పరిస్థితులలో వీజమై దుష్టవృక్షు మై వృద్ధిపొందినచో భారతములో 
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సహాజముగ చి తింపబడినది. కురుకుమూరు లెల్లరు (దోణా చార్యులకడ 

విద్యాభ్యానము పాగరంభిం చిరి. విద్యార్థిదశలో నే రెండుపశ్ములుగ 

విడిపోయి యుధిస్టిరుని ధర్మాభిముఖ్యము, సమయజ్ఞత, గాంభీర్యము; 

భీముని వజసారబలము, పార్ధుని ధనుగ్నిద్యా విశారదత్వీము? నకులుని 

సాందర్య వినయములు, సహా దేవుని ఖడ్గ చాకుర్యము అందటిని మెప్పిం 

చినది. దోణాచార్యుకు అద్ధునుని పు్యతనిర్వి ఇ నెపముగ 'పిమించి 

“పార్థవవ ధనుర్గరఖి అనునల్లు ఉపచేశము వర్షించెను. పాండవుల 
పక్షము ఒకటి; అర్జునునికంశు అ స్ర్రవిద్యలో తక్కు-వవారుు, అతని 

ఆధిపత్యము సమ్ముతింపనివారుు అసామర్ర్యము, అసూయ ్వేవషములు 

కలిగి ఏర్పడిన సతమునకు నాయకుడు దుర్యోధనుడు. ఆ సమయముననే 

ఫర్ట్ధుడు విద్యాలయమున (పవేశించెను అని న్ని ఏిధముల కర్ణుడు సమర్ధుడే, 

శని అతనిజన్న పీంనవైంనది. తె త్కా్రరణముగ EN క్రియపమారులతో 

సమానమైన గారవము లభించుట లేదని గూఢపరి తాపము పొందు 

చున్నాడు. ఈసరి తాపము అతని హృదయమును మండించు చున న్నది, 

ఈభావము అతనిలో స్వాతిశయము వెంపొందింపచేసినది. అయినచో 

సమాజము తన్నేల అవమానింపవలయును 1! అనునది అతనిని బాధిం. 

చినది, అతని నిజన్నకు కర్గుడు ఎట్లు బాధ్యుడు ( 

ఇంతలో కుమా రాస్తు) విద్యా పదర్శనము వర్పాటు చేయబడి 

నది. అందు అర్జునుడు సకలజనులు మెచ్చునట్లు అస శస్త్ర) విద్యలను 

(వదర్శించెను. అంతలో కర్టుడు (ప్రవేశించి నిజభుజాస్ఫాలనము సకల 

జన భయంకరముగ చేసెను, అందరికన్నులు కర్టునివై బడినపి. ఆశ్చర్య 

చకితులై ర. ఆ సమయమున కర్టుని 'ప్రసోమును. నన్నయగారు చారు 
భీమణముగ వర్ణించి ఉన్నారు. 

“సాల(ప్రాంతో నిజోజ్ఞలత్క-వచు శక్వతు[0డలోద్భాసితున్ 

బాలార్క ప్రతిమున్ శరాసనధరున్ బద్భ్ గనిత్రుంళు వా 



286 ఆంధీ మహాభారతము _ ఉపదేశము 

ర్యాలం కారు సువర్ష వర్గు నును గర్లాఖ్యున్ జగత్క-ర్ల ఫూ 

ర్షాలోలద్దుణు జూచి చూపు (పభూతాశ్చర్య్యులై 

రచ్చటన్ ౨” 

““కర్టుండును జనుల నందణ నదల్సి చొ త్తెంచి రంగ మధ్యంబున 

నిలిచి కలయంజూచి కృపదోణాచార్యులకు నమస్కరించి సనజలజణుధర 

ధ్యానగంభరవ చనంబుల నర్జును నాతేవీంచి యిట్లనియె. 

“ఏవ కడు నేర్చుకాడవు 

గావలవదు వీని గొన్ని గలఅచితి మేమున్ 

సీ విద్య లెల్ల జూవుదు 

చు వీరుల సూచి మేలు మే లని పొగడన్. 

(ఆది - వష్టా _ 81, 82, 88) 

కరుడు అర్జునుని ద్భంద్వయుద్దమునకు అహ్వాసిం చెను. అంత 

కృపాచార్యుడు రంగ భంగమగునని భయపడి కర్టుని ఒక పశ్న చేసెను. 

“ఈ అష్టనుడు కురుకులజుడు, కుంతీ పాండురాజుల సుతుడు. ఇతసితో 

రణము చేయదలచితికేన సదు వంశేమును తల్లిని, తండిని చెప్పి 

యుద్దము చేయవచ్చును.” ఈ మాటలు కర్టుని హృదయములో 

చాకుతో (గుచ్చినట్టు అర్యును. అతడు చేయునదిలేక వర్ష ధారలచే 
పరీక్ల్సిన్న మెన అంబుజము భంగి సిగ్గుతో తల వంచుకొనెను. భీముడు 

సహజమైన ధోరణితో ఉత్తమ తక్తియ (ప్రవరోపయోగ్యమైన 
"రాజ్యము సీకెబ్లు అర్హ్హమగును ? మగ్యతపూతమైన వుఠరోజాశము 

కుక్కకు అర్హ్హమగునా ! ఇది ఆతనికి వుండుపై కారము చల్తినట్టు 

అయినది. అతనిలో (సతికారబుద్ధి (పజ్జ్వరిల్ల చేసినది. అన్ని శక లను 

సంపాదించ అందేికంటు అ. శేసరుడు కావలెనను భావము పొటవు 

రించినది. విద్యాలయములో [పవేశించినప్పటినుండి పార్గుని ధనుర్విద్యా 

భాఘవము కర్ణుని నేత్రములకు మిరుమిట్లు గొల్పినది. ఏమైనను ధను 
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రద్ద యందు అక్షునుని మించవరెనను ఛా వము కర్టునిలో రూఢమూల 

మైనది. ఇంతలో దుర్యోధనుడు అర్జునుని జయించగల వీరునికొబకు 

ఎదురు చూచుచున్నాడు. ఆతనికి ఇంత కాలమునకు కస్తడు లభ్యమై 

నాడు, రాజరాజు అతనిని చేరదీసి అంగరాజ్యమిచ్చి పట్టాభిసేకము 

చేసి కర్షువి చేరు నిలబెటినాడు. 
లం న్ . 

అప్టనుడు తన కన్న అన్ర్రవిద్యలో అ శేసరుడు, ఆ మహాను 

భానుని దగ్గర దహ స్ర్రమున్ని ది. తనదగ్గరది లేదు. కోర్టుకు [దోణా 

చార్యుని నమిపించి (బ్రహ్టున్త్రుమును (పయో గోపసంహారములతో 
ఉపచేశింపు మనియు, ఆ బ్రహ్మో న్ర్రముతో అర్జునుని జయించుట తేన 

ఛ్య్వయముని చెప్పును, కర్ణునకు అగ్దునుని వె అ కారణమైన మాత్సర్య 

మున్నదని చెప్పుటకు తగిన సాత్యుములు కలవు. 

1. నారదమహర్షి ధర్శజునితో ఇట్లనెను : 

“ఏ చేర్పు భీము లాను నరుని వ్లుబల్ళ్ ఆతనికీ హారికి గలుగు 

చెలిమిగని తద్దవగ బొందు చితృమెగియ నకుల సహ చేవ నయ శాస్త్ర 

కళా వేదిత్వమునకు జను లనురాగాధికులె గొనియాడుటకునాతడు మనసు 

చేడ్వడం చింకిల్లును. అది తదీయ స్వభావం బట్లుగాక చేవఘటనంబు .. 

నట్లిద యమ్మాత్సర్యంబున నక్క_ర్లుండు మా యెడ నీసు కలవాడయి 

దుర్యోధను గూడికొనియె.” 

(శాంతి - (పథమ - 16, 17, 18) 

దో)ణాచార్యులకు కర్టునకు అష్టనునిశై అకారణమాత్సర్యము . 
ర్ం జ ౬ 

రుచింపలేదు. వై గా ఆచార్యులు ఆష్టనుని ఫ్యుతనిర్వి శెమునిగా (పేమిం 

చుచున్నారు. వదియో మిషతో కర్లుని (త్రోసిపుచ్చడలచి, (వతేసమ 
స్విత భూసురుడుకాని నిరుుమూ*ంన తీ, స్పంపన్నుజై న నృపతి కాని 

మా. 

బహ్మాన్రుము పొందుటకు అర్హ డని కర్టునకా అర్హతి లేదని తోని 
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వుచ్చెను. |ద్రోణునిమాటలు కర్టునివ్భాదయములో మరింతపగను పెంచి 
నది. దీనితో అర్జునునివైన గరువుగారివై న చ్యేషము కబ్బిడీ ముబ్బడీ 

అయినది. ఇక (బహ్మోస్ర్రము ఎట్లయినను సంపాదింపవలెనని మొండి 

పట్టుదలతో పరశు రాముని శేరి శుఘావ చేసెను. అచట అసత్య మాడు 

టచే పరశురాముడు కపించెను. కరుడు (బ్రాహ్మణుని హోమభేనున్రను 

పొరపాటున  నంహరించుటచే యుద్దసమయములో అతసిరభము 

భూమిలో (కుంగిపోయినది కర్లున కు పరశు రామునిసై. అమితేమైనభ క్రి 

తాత్పర్యములు కలవు. కర్షుని ఇంర్యధయస్మగ హము, సేవాభావముః 

విద్యాకాశలము 'మెచ్చుకొని (బ్రహ్మో స్ర్రమును ఉపదేశించెను. కర్ణుడు 

అ న్ర్రులోభముచే అసత్యము: ను పలికెను. అతిడనుసరించిన మార్టము 

దోషదూపి.తము. అందుచే పర శఘురాముడుక్ పించి యుద్ధకాలమునందు 

(టహ్మాన్ర్రుము భఛాసింపదని శపించెను. కర్టునిరయొక్క_ అభిశ_ప్ప విద్యా 

ధ్యయనము లోకమునకు చక్క-ని(పబోధము చేయుచున్నది. కర్దుడనేక 

కష్టములుపడి విద్యలు అధ్యయనము చేసాను. కాని అతని ఉఫ్రైశ్యము 

పవిితేము కాదు. విద్యయం దలి (పేమచే గురువులకు శు శూవ చేయ 

లేదు. నిర్ణలమైన కీ ర్రికొలుకు గురువులను సేవించలేదు. కర్ణుడు విద్య 

లభ్యాసించుటకు కారణము మాత్సర్యము. ఆకారణ ద్వేపము. అర్జునుని 

నాశనము చేయవలెనన్న భయంకరమెన తలంపు. ఇవి అన్నియు అతని 

మనస్సులో కలిగినవి. దానిఫల మేమనగా కర్ణుని విద్య లన్నియు ణాప 

దష్టములయ్యెను. కష్ణడు విద్య విద్యకొల శే నేర్చుకొనలేదు. అర్జునుని 

నాశనము చేయవలెనను తలంపు అతనినిపట్టి వీడించినది. అర్జునుని వై 

ఈస్పర్థ లేకున్న కర్దునకు (దోణాచార్యులు తప్పక (బహు స్ర్రమిచ్చి 

యుండును. ఆంతవరకు ఎందులకు + | దోణాచార్యుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

తనమృత్యువని ఎజింగియు అతనికి ధనుర్విద్య రహస్యములను ఉపచే 
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శించెను. కర్ణుడు కాపట్యము ననుసరించెను. దానిఫలనము అతని జ్ఞాన 

మంతయు నాశమునకు హేతుభూతమళయ్యును. దీనితో తానే గొప్ప 

వాడనను స్వాతిశయము పెరిగెను. అగ్నికి వాయువుతో డ్రై నట్లు అహం 

శారము తోడై నది. 

(శ్రీకృష్ణార్జున మైత్రివతె కర్షదుర్వోధన మతి ఆదర్శ(ప్రాయ 

మైనది కాదు. అది స్వార్థమునకు, మాత్సర్యముసకు, ఉత మావమాన 

మునకు హేతువగుట శో చనీయము. కుమారాన్త్ర విద్యా(పదర్శనమున 

అర్జునుడు చరాపిన అ స్ర్రశస్థా)ది విద్యలన్ని ంటిని కర్ణుడు అ|శమముగా 

(పదర్శిం చెను. కర్ణుడు అర్జునుని జయింపవ అనను ఊహతో ద్వంద్వ 

యుద్ధమునకు నాహ్వోసిం చెను. అప్పుడు కృ పాచార్య్యుడు కర్ణుని వంశ 

మును, తలిదండులనుగూార్చి (గుచ్చి గుచ్చి, పశ్నిం చెను. మహాసభలో 

తలకొట్టి వేసినంత అవమానము కలిగి కర్ణుడు తలవంచుకొ నెను. ఇది 

దుర్యోధనునకు 'వెదకపోయిన. తీగ కాలికి తిగిలినట్లయినది. దుర్యూ 

ధనుని హృదయములో ఆశాకిరణ ముదయించినది. కర్టుని అన్ర్రవిద్యా 

కౌశల్యము దుర్యోధనుని కన్ను లను చకచ్చకిత మొనరించినది. రాజ 

రాజునకు కళ్ణుని అండగాగొని అష్టనుని అడ్డు లేకుండ ఎదిరింపవచ్చునను 

భావము కలిగినది. వెంటనే దుర్యోధనుడు కృపాచార్యునకు తేగిన 

(పత్వుతుత్వరము చెప్పి కళ్లునకు అంగరాజ్యమిచ్చి జగచ్లేగీయమాన 

ముగా పట్టాభిషేక మొనరించెను. దీనితో అధఃపతితుడై న కష్ణడు 

తుతియుడై (పకాశించెను, కర్లుని తండి అయిన అతిరధుడు వచ్చి, 

(ప్రియప్ముతుని చిగియార ఆలింగనము చేసికొని కర్టునిపాగ డెను. కర్ణుడు 

అభిపే.కార్ష్రమైన వీరస్పువంచి తండి! భక్తితో [ప్రణామము చేసెను. 

భీముడు కర్ణుశు సూతవు(త్రుడని (గ్రహించి అపహాస్యము చేసెను, 
దీనితో దుర్యోధనుని కోపము పెచ్చు పెరిగినది. అతడు కర్టుని తనవెంట 

తీసికొనిపోయి. త్షతియులలో మాణిక్యముగా నొనర్హునని పట్టుపట్టి 
37 గా ట్ 
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సామాజిక ప్రతిష్టను కళ్ణునకు ఒసం7ను. దీనితో క్రస్తనిహృదయము 
కృతజ్ఞతతో సండిపోయినది. ఆ దినమునుండి కర్ష దుర్యోధనులమై త్ర 
ఆ భేద్య మైనది. దానితోపాటు కాలకూటము కూడ పుట్టినది, దుర్యో 
ధనుడు కర్తుని తనవెంట నిడుకొని “డానుం దమ్ములును గగ్దుని గాగ 

లించుకొని నాతో బద్ద సఖ్యుండయి నాకును బాంధన్రలకును హితంబు 
చేసి నా రాజ్య భోగంబులను నీవు నుపయోగింపుము.” 

ఈ మై|తి పొందిన వీవు ఇటు దుర్యోధనుని స్థితిలో మాస్ప వచ్చి 
నది, 

దుర్యోధనునకు అక్జునుడనిన భయము కలదు. బక కర్ణునికి 
అర్జునుడనిన కెంత యో మాత్సర్యము. అందుచే తుల్య భావములు 

కలిగిన కర్త, దుర్యోధనులు మ్మితులగుట తటస్థించినది, ఈ యుభ 
యుల మైత్రి స్వార్థపూనతమెై జగ[తఎళయ కారణమైనది. లో కానర్ధ 
(పదమైన మైతి) ఎంతగొప్ప టై నను నింద్యమైన బేం 

కర్ణుడు దుర్యోధనుని పక్షము వహించుటలో స్వార్థము లేకపో 
లేదు. అతనిలో కృతజ్ఞత భావము కంెకు స్యాకిశేయము తేన మాటయే 

నెగ్గవ లెనను మొండిపట్టుదల గలను, లోకములో ఒక్కొక్కరు తమ 
మాటయే నెగవలయును, తన చేయినై చేయిగ నుండవలెనని ఆరాట 
పడు వారు లేకపోలేదు. ఆ కోవకు చెందినవాడు కర్ణుడు. పాండవపత్షు 
ములో అష్టునుడు ధనుర్ణరులలో తనకం"కు అధికుడు, భీముడు మహోభి 
మాని. ఇట్లినారిలో తాను చేరినచో అందిలో ఒకడుగా నుండవలసి 
వచ్చును. అంతయు తానే అనునది కుదురదు. పాండవులలో (భీకృన్లు 
నకు ఉన్న పలుకుబడి ఇంతింత అనరాదు. అందుచే ఆత్మ పతిప్టకొటుక 
లెనమాటయి చెల్లుటకొజుకు కరుడు దుర్యోధనుని పక్షము అవలంబిం 
చెను. దుర్యోధనుడు కక్షుని ముఖమున పాండవుల పై కసితీర్చుకొన నెంచి 
తన వీయమితుునిగా వరించెను. ఆతడు కురురాజు ప్రుతిప కరుగు 
ఫొలది: తనపలుకుబడి పౌాచ్చునని గహించి రాజరాజు ప్యసన్ను డగు 
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టకు ఎన్ని యూ చేయకూడని పనులు మేధను. దుర్యోధనుని 

సామర్థ్యము ఇరుగుక "లది కర్టుని పలుకుబడి కూడ మించుచున్న ది. 

దున్చెవము |క్రీడచే కర్ణునకు తాను కుంతీవ్యుతుడను విషయము సకాల 

ములో కుంతీ డేవి చెప్ప లేదు. 

కరుడు తనమాట చెల్లుటకొజకు, స్వాతిశయము. (పశాశింప 
చేయుటకొఅకు నీచసాంగత్యము వేసి నీచాతిసీచ కార్యములు చేయు. 
టకుకూడ ఏమాత్రము జంక లేదు. దీనికి [పధానోదాహరణము కర్ణుని 
(పవ_ర్హన ద్యూతసమయములో కడు నింద్భమైయున్నది. ఈబలహీనత చే 
ఆతడు యుకాయు క్త జనము, ధర్హాధర్శ విచక్షణ కోలో్సయున్యు 

మహాపల్మివత అయిన (చౌిపదికి మహాకభలో భ_ర్తలసమతములో 
అందునను వస్తాపపహారణము జరుగనగునా ? ఇది కర్ణుడు అంగీకరింప 
వచ్చునా ! |క్రాపది సామాన్య ప్రీ కాదు. పాండవ ధర్మపత్ని. 

మహోాసా(మౌాళ్ఞి. రాజసూయయాగ సందర్భమున సార్యభామ బృింహోన 

నము నధిష్థంచినది. ఉపరి (శ్రీకృష్ణుని చెలియలు. శకుని నూయద్య్యూత 
ములో ధర్మజుని ఓడించి అతని సకల ఐశ్వర్యములను వంచన వే కౌరవ 
హ_స్తగత మొన ర్చిను. థఛారుణి రాజ్యమదంబున దుర్యోధనుడు కన్ను 
మిన్ను గానక (జౌపదిని దాసీగా పిలచెను, ఆ మహాోసతివతను 
సభలోనికి ఈడ్చుకొనిరమ్మని ఆజ్ఞ్హాపిం చెను, సభలో విదురుడు వెక్కి 
వెక్కి ఏడ్చుచున్నాడు. భీమ్మడు మిగులపరితవించి తలవంచుకొచెను. 
దో)ణాబార్వ్యుడు వణకిపోవుచున్నాడు. కాని దుర్యోధనుడు కర్ణుడు 
శకుని వముపానందముతో కులుకుచున్నా రు. దీనికి కారణముగలకు. 
(డ్రొపదీ న్యయంవరమున కర్గునకు అవమానమయ్యెను. అచాధ కర్లుని 

ర్ం మనస్సులో వాణమువోలె నాటుకొన్నది. దానికి (పతీకారమయినదని 
కర్ణుడు చంకలు చరచుచున్నాడు, ఆ నిండుసభలో ఆ మహామాతక్కు 

న re wr 
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జరుగు అవమానమునడ్డుకొని ఎవ్వరును ఆపుచేయ లేదు. (జౌపది నభా 
మధ్యమున నిలబడి కోధ, రోవములు దై న్యములు ముప్పిరికొనగా 
తాను ధర్శవిజితనా ? అధర్మవిజితనా + అని సేరుపేరున (పకశ్ని ౧చినదిః 
అ తరి దుర్యోధనుని తమ్ముడు. వికర్ణుడు విభీషణునివో తె ధర్మార్థ 

మధుగముగా చాపది అధర్మవిజిగయని నిర్ణయము చేసెను. అంత 

దుష్టుడె న కర్టుడు దుర్యోధనునికి ప్రీతికలిగంచుటకై. వికర్ణుని ఇట్లు 
౫ రెంచెను, 

“ఎల్ల వారు నెబుగ నొల్ల ని ధర్మువు; 

బెల నీకు జెప్పనేల వలసె 

ఇ జిజుత వాని కింత తటుసంటి పలుకులు 

సన్నె సృద్ధజనములున్న చోట.” 

(సభా _ ద్వితీయ - 228} 

కర్చు [(చొపగి నధర్శవిజిత యని పలిక్షితి నభాసదు లెల్ల 'నెజుంగ 

ధర్యజుండు దన సర్వస్వమ్ము నడ్డి యోటువడినప పు డిది వానికి బలి 

గాదు గావున ధర్ధువిజితియ యిట్లు గానినాడు పాండన్ర లిందటును 

దీనివిజితగా నేల యొడంబడుదురు మతీ యేకవ(స్ర్రుమై యున్న దీని 
నభకుం దోడొం-ని వచ్చుట ధర్మ్లువుగా దంటి భార్యకు దై_ దె వవిహితుం 

డయిన భర యొక్క-రుండ యిది యనేక భర ర్ఫృక గావున బంధకి 

యనంబడు నిట్రిదాని విగతవస్త్రం చేసి తెచ్చిన ధర్భవిరోధంబు లేదు"! 

(సభా - ద్వితీయ = 229) 

బ్రంతకం”కు దష్టత్యమునకు పరాకావ్వ యేమున్నది * మిగిలిన 

వన్నియు అక్కరలేదు, ఈ ఒక్క- మహాపాపమే క్ర్టుని మాడ్చి వేయ 

జాలును. హత్య చేయువానికంకు హత్యకు తగిన పథకము చేసి యిచ్చు 

వొగు నుహాదోసి.. మన ధర్భశా(న్ర్రముల ప్రకారము పాపము చేయు 
“క a 



వాడు, (ప్రోత్సహించువాడు, అనుమోదకుడు దండనార్హలే. ఇదియే 

కస్టుని నాశమునకు మూలకారణము. కర్గుని స్యాతిశయము, అవాం 

కారము మాత్సర్యము, నీచతము, ఈఘట్టములో మిన్ను ముట్టినవి, 

అంతటితో తృప్పి పొందలేదు. కర్ణుడు ఇట్లనుచున్నాడు : 

“తరుణి యెన్రురకంకు నొక్క-రుడ భర్త, 

యగుట లగ్గు జూదంబున నాలినోటు . 

వడనివానిగా దగుభ ర్మ బడయుమింక, 

ననుచు రాధేయుడు ల్లసమాడెనంత,” 

(నభా - ద్వితీయ - 245) 

ఈ మాటలన్నపిదప దుర్యోధనుడు యుక్తాయుక వివేక జ్ఞాన 

శూన్యుజై (జాపదిని తేన ఊరుతేలంబున ఎక్క-గా రమ్మని సన్న 

చేసెను. ఈ పాపము లన్నియు నెచ్చటికి పోవును ? ఆ పాపములే 

కర్ణుని రణరంగమున క ట్లికుడిపినవి. 

కర్ణుడు దురోథనుడు తీనవీయమి(తుడై న నాటినుండి తనభునత 

అతనికి అర్థమగుటక్ "అకు ఎంతయో ఆరాటపడెను. తుదకు దుర్వోధ 

నుని తనగుప్పిటలో పెట్టుకొని యథేచ్చగా నంచరిం చెను. భీష్మ [దోణా 

దులను అదను చిక్కి నప్పుడెల్ల తోటకూరలోని పురుగులవ శె అత్యంత 

తిరస్కా-రముగా నిందించిన ఘట్టములు భారతములో కోకొల్లలు. ఈ 
విధముగా రాజ్యాంగవ్యవస్థ బుద్ధిమంతులు, ధర్యజ్ఞులగు వారి చేతిలో 
నుండి జారి దుమ్షల చేతిలో పడుట దేశముయుక్క. దురదృష్టము. 

పాండవపాంచాల విభేదనోపాయముగూర్చి ధృత రాస్ట్రుని సమత 

ములో చర్చించుచుండిరి. - భీవ్మద్రోణులు పాండవ్రలను ఆహ్వానించి 
యథోచితముగా _సత్కరించుట _ ధర్భయు కృమని పితోపచేశము 
చేసిరి. అమ్మాట లు విని కర్టుడు మండిపడి. 



బత్తి ఆంధ మహాఖభాఠతము . ఉపచేశము 

“ముదుసళులు దమ కిమ్ముగా జదివికొండు 
గాక పతులకు హిత మగు కర్ణ మేల 

రయొలసి చెప్పుదు రహితుల గలపికొనుట 

ధర్మునని రది నయవిరుద్దంబు గాచె.” 

“మంతులు దవముతమ బుద్ధిదోవంబుల నెట్లునుం బలుకేదుగు 

వారల సాభుతే(ంబును నసాభుత్యరబును నెబుంగవలయు నెట్లనిన దొల్లి 

నితంతువను మగధ రాజు వికలేందియ వర్గుండయి శ్యాసమా త్రంబు 

తక్కి-రాజ్యతం త్రంబు నం దసమసష్థండై యున్న నోతనిమంతి యేక ప్రధా 

నుండయి 'రాజ్యతం్యతం బెల్ల దనవశంబ యగుటం జేసి వానినవమానించి 

తదీయ రాజ్యవిభవం బెల్ల, జేకొనియె వాడును వి[క్రోమహీనుండయి 
రాజ్యంబు గోల్పడియం గావున మంతుల హితులవోత నుండి యహి 

తం బాచరింతురు మో యిద్దబిపలుకు లు మాకుంజూడ నహితంబులు.” 

(ఆది- అహము = శిరి, 89) 

ఇంతవరకు దుర్ గ్య ధనునకు భీమ, ద్రోణ, విదురుల వె ఒకింత 

గారవమున్నది. దీనితో అతనిలో అదికూడ నశించినది. దుర్యోధనుడు 
అనవలసిన మాటలను కర్లునిచే పలికించినట్లు గోచరించుచున్నది. 

"కర్ణుడు దుర్యోధనుని 'ఘోషమయ్యా తకు" (వ్రేశేపించుట. అతని 
వృాదయనై చ్యమును తేలువుచున్నది. లోకములో ఇతరులు కష్టపడు 

చుండగా వారికి ఉపకారము చేసి కన్నిళ్ళు, తుడిచి ఆనందించుట "ఉత 

ముల స్వభావము. ఈ కర్గప్రవర్మ న డానకిభిన్న మై యున్నది. ఇతరులు 
బాధసడుచుండగా ఇంకను యేడిపించి పుండుమిాద కారముచల్లినట్లుచేసి 

నది, బక ఉదయమున కర్ణుడు దుర్యోధనుని... నమిపించి.. pe 
యాత్రకు వీజము చేయుచున్నాడు. 
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“ధనధాన్య పుత్ర బాంధవ 

జనలాభంబులను దలప సరిగావు సుఖం 

బున చాను దనరి, శృతులు 

ఫఘునతర దుఃఖముల నుండ గని యలమయటకున్ .”” 

(అరణ్య _ పంచమ - 848) 

కురు పాండవుల మధ్య చ్వేహాగ్ని రగులకొల్పి (పజ్వరిల్ల చేసిన 

వాడు కర్ణుడు, కర్టని చేతిలో దుర్యోధనుడు కీలుబొమ్మ. చాల సందర్భ 

ములలో ( యుద్ధము యుద్దమని రణభేరి తానే (మోగించెను.. ఇతని: 

మాటల ముందర ముహోనుం[ి ప్ దురుని మాటలు, ఫీమ్మవి హితబోధ 

ఆచార్యుని అనునయ వాక్యములు గడ్డిపరక వోల గాలికి ఎగిరిపోయెను, 

పాండవులకు అర్థ రాజ్య మిచ్చినచో తనకు పెద్దరికము ఎక్కడిది ? 

తాను జీవితాంతము అనామకుడై శై (బతుకవ లెను, కీర్హ్యాశ వదలుకొన 

వలను. భారత నుహాసం[గామము శేకి డానితో పాండన్రలను వధించి 

శాశ్వతముగ కీ ర్కి శిఖరము ఎక్క-వలెను. తన స్వాతిశయము నెగ్గుటకు 
భారతయుద్ద మే శరణ్యము. దీనికొజకు కులగాశమునకు అంగీకరిం చెను. 

కర్లుని ఆత్మశ్లను ఒకొ_క్క-సారి వెణ్టితలలు వేసినది. అప 

హాస్య భాజనమైనది. అది తన |పియమి[త్రుడై న దుర్యోధనుని మనస్సు 

నకు ఆనందము కలిగించుటకొలుకే ఈ ఆత స్తుతి పరాయణత్వము అను 

చాక ఊదెను. ఫఘోవయా్ర సందర్భములో కర్టుడు శ్మత్రువులచే 

ఓడింపబడి విరథుజై పలాయనము చితృగించెను. దుర్యోధనుడు తన 

శత్రువులు గంధర్వుల చేతినుండి విడివిం చుట చే ఎంతయో చాధపడెను, 

అది మగడు కొట్టినందులకు కాదు, తోడికోడలు 'దెప్పినందులకు అన్న 
ట్లున్నది. గత్యం కరము లేక దురో “సెధనుడు [పాయోపవేశమునకు సంసిద్ధు 

డయ్యెను. అప్పూడు. కర్ణుడు దుర్యోధనునితో ఇట్లు చెప్పెను ; 
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(క్షిప్ర అష్టనునిగూర్చి ఎంతయో భయము కలదు. మహాభారత 

సంగామములో అతనిని అ|శ్రమముగా చంపగలి నని ఆయుధమంటి 

(ప్రతిజ్ఞ చేసెను. 

మహాభారత సమరములో కష్టునిరథము భూమిలోనికి (కుంగిన 

ఫుడు ఆయుధము చేతియందు లే5ివానిని, శరణాగతువ్హి అంజలి ఘటిం 

చినవానిని సంహరించుట రణఫర్థుము కాదని ధర్మపన్నములు వరిం 

చెను. లోకములో మానవుడు తనశరీరముభో యాావనమున్నం౦తవరకు 

అధికారము చెల్లినంతవరకు తనమాటకు అడ్డు లేనంతవరకు ధర్హుమును 

గూర్చి న్యాయాన్యాయములగూార్చి పట్టంచుక "నడు కాలముక లసిరాక 

తాను చేసికొన్న పథకమంతయు భగ్న మైనప్పుశు జీవితములో బోర్లా 

పడినప్పుడు ధర్మముసంగతి గురునకు వచ్చును. శ్రీకృష్ణుడు ఆ సమయ 

ములో దుష్టచతుష్ట్రయము చేసిన అధర్మములన్నియు తెలియచెప్పి ఆ 

సందర్భములో ధర్ధుమెక్క-డికి పోయినదని నిలదీసి (పశ్నించెను. 

“గాంతియు నందబు కొడుకులు సుస్రుల్తె 

యుండంగ లక్క-యిల్ మండ చేసి 

కపటంపుజూద౧బు ఫఘుటియించి ధర్భాత్ను 

డగు ధర్భసుతు సిరి యపహరించి 

యంత బోవక (దుపదాత్మజ దెచ్చి స 

భాస్థలి నమ్మెయి భంగ పిచి; 

యమ్ముహోళ్ళుల జంప నడవికి ఘోషయా 

కావిధి నెపమున డాడి వెట్టి; 

బాలు నభిమన్యు నొక్కి బహురథికుల 

బనిచి చంపించె మో సుయోధనుడు దలప 

గాని యిపాంపముల కాదికర ప్వ్ల, 

యన్ని యెడలను వీపాడి యిందు బోయి?” 

(కర్ల- తృతీయ- శీక6) 
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కర్టుడు చేసిన, చేయించిన పాపములే అతసని రణరంగమున 

కట్టికుపినవి. 

కర్ణుడు 'దై నోపహాతుడు. దురదృష్టవంతుడు, నియతి చేతిలో 

అతని జీవితమంతయు. వికృత (క్రీశ మొనది. చేవతలు కన్యాగర్భము 
భారత సం[గాముమునకు మూాలబీజమైం తత్త )కులములన్ని టిసీ బూడిద ' 

చేయుగాక అని భావించిరి. ఆ ఉగద్ధశ్యము సొధింపబడుటకు కరుకు 

జన్మించెను, తదను సణముగ అతభికి దివ్య ఆ నములు పాపి ంచినవి. 

వీకులకు యుద్దమరణము గాసి ఆత మలోక పాపి, కలిగింపదు. అందు 

చేతనే దైవము అ పతిహతమగుశ క్రి చే కర్టునిచె మహాభారత సంగా 
మము (పేశేపించినది. కళ్టుకు సద్దుణముల, దుద్టుణరుల (ప్రోను. ఈగుణ 
ములకు కలిగిన భీకర సంఘర్షణ మే కర్ణుని జీవితము. 

(శ్ర ఫుట్టపర్సి నారాయణాచార్యుల వారు తమ “మహాభారత 

విమర్శనము. అను (గ్రంథమున వ్యాసమహర్షై కర్ల పాతేీముకు ఏయు. 
'ద్లేశ్యముతో చి క్రైం చెనో సాకల్యముగ చర్చించియున్నారు. 

“ఒకవ్య క్హియొక్క- గొప్పతనమును గాని, తక్కు వతనమునుగాని 
యాతని వ్య కృిగతేముల్రై న మంచి చెకుగుణములవై ననే యాథారపడి 

నట్లు గానరాము, ఎవనిజీవికముచే మానవులకు హితము సేకూరునో 
ఇాశ్వతము లై న సీతిమూల్యములు సంరశీంపబడునో యదియీ గొప్పు 
జీవితము. అందుకు విరుద్దమైన (బతుకు వైయక్తికముగ నది యెంత 
గొప్పదై నను దానికంత వెలలేదు. కాని యతిమానుహమైన ఆశ క్రి యే 
వైయ కి కమన మహాకత్తా కాంతకు, స్వార్గమునకు అంగమైనచో, అది 
భయంకర పరిణామమునకు దారితీయును, మాననవులక్షు కళ్యాణమును 
కలిగించుటకు మారు జాతినే ధ్వంస మొనర్చును. ఈపరిణామమునకు (ప్రతీ 
కయే కప్పుడు.” 

(మహాభారతము నిమర్శనము - 280 పేజి 
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వీర్చదర్శియై, (పతిభావంతుడై, బుపి.కవి యొనర్చు వ్య క్కిచిత 

ములలో కొన్ని ఇాశ్వత సం దేశములు మూరీ రీ భవించి యుండును, 

భారతమున గర్టుని చితిణము కివలము వ్యర్థ ముగాదు. నాశక్రరమెన 

కర్టునిజీవితముతో నొక ఇాశ్వతసం చేళశమును మపహా్షై లోకమున కొనం 

గను. ఆసందేశ మేమి ? ఒకానొక వుకుముశు హిమాచలము, వంటి 

యున్నతుడే యగుగాక్క వానియందు ఆహాంకారము, స్వాతిశే యము 

రెశెతి నచో వాని సముస్క శకులు లోక క ళ్యాణకముబు గాక, వినాశ 

కరములే అగును, 

(మహాభారత విమర్శనము = వుట రీ2క 

17 శకుని 

దుర్యోధనుని మేనవమూవు శకుని. శకుని గాంఛారి వకగర్భ 

సంజాతులు. అయినను శకుని వివఫలము. గాంధారి అమృతపలము. 

దుర్గ్మార్ల, కాపట్యములకు నిలయము. దుష్ట్రసచివ వ్యవస్థకు పితీక, 

దుర్యోధనుని సర్వ కార్యక/మములు శకుని (పేశణమువలననే జరిగినవి. 

కుత్సిత కితవ్రుడై. జూదములో ప రేంగితజ్ఞుడై. విజయము సాధథించువిధ 

మున నజ్జనులగు పాండవ్రల జీవితముతో జూదమాడి దుఃఖ సముద్ర 

ములో ముంచిన జిత్తులమారి కతడు,. పాండవులు జగదీశ్వరుడై న 

(శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించి శమలకు పాల్పడినను జయలమ్మీని చేపట్టిరి. 

దుస్తుల సాంగత్యము తాత్మా-లికముగ నల్పలాభమును చేకూర్చినను, 

శాశ్వతనష్ట్రమును, లోకోప (దవమును కలిగించునని శకుని చరిత వెల్ల 

డించుచున ది ఫ్కుసి రోపమయతరువునకు కొమ్యుయనుట తగి 

యున్నది. 

దుష్త్రచతుష్టయమును పరిక ఏలించిన చో, తుల్యమైన భావములు; 

అశవ ములు కలవారుగ గోచరింతురు, కౌటిల్యముయొక్క- ప్రతి 
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రూపము శకుని, దానినుండి వుట్టనవి తీయని పలుకు, ప రేంగితజ్ఞత, 

ఎదుటివానిని తన గుప్పిటలో పెట్టుకొను చేర్చు. స్వకీయ దుష్టలనణ 

సామ్యముండుట చేత నే దుర్యోధనునక శకుని మార్లోపే దేస్టయెనాడు. 

దుర్యోధనుడు బాల్యమునుండియు పాండవుల వై అసూయా బ్వేషములు 

చెంచుకొన్నందున భీముని సంహరించుటకు చేసిన క1టలో శకుని 

తోడ్చాటు కూడ నున్నది, 

థకుని అవవి ద్యాతీదమయుడు. దుర్యోధనుడు ధర్మజుని రాజ 

సూయయాగమునకు వెడలి పాండవుల ఐశ్వర్యమును చూచి అసూ 

యాగ్ని తన్రడయ్యిను. అదియ మంచి సమయమని శకుని మేనల్లుని 

చెన్ను తట్టి దుఃఖ కారణమును [పశ్నించెను. అంత దుర్యోధనుడు 

“పాండవుల లము యెవిరధంబున మన కపహారించుకొన నగును?” అని 

(పశ్నించెను. శకుని మేనల్లుని వెంటబెట్టుకొని ధృత రాన్షు/ని సమత 

ములో పాండవుల ఐశ్వర్యము అపహారించుటకో సులభోపాయము ధర్మ 

రాజును మాయజూదములో ఓడించుట యని చెప్పెను. “భాను. ప్రభు 

లగు పాండుమహినా ఖాత జులలమ్మీ యుల్లను నీకున్ నే నపహరించి 

యిత్తు” “ఢర్భతనయుండు జూదంబునకు (వీయుండుగాని యందుల 

యుక్కి-వం బెబుంగం డే నతువిద్యయం దతిదక్షుండ నాతని న్మృశమం 

బున నోడించి తదీయ రాజ్య విభూతి సీకిచ్చెద వగవ కుండుమని” 

పలికెను. 

ధర్మరాజునకు జూదమాడవ లెనని వాంఛవతేకపోయినను శకుని 

తనవచోన స్రుణ్యముచే అతనిలోని మాత్సర్య మును రచ్చగొజ్షైును. 

కపటద్యూతీమువలన పాండవపరాజయము, [జొపదీపరాభవము, అన్న 

దమ్ములలో కలహాము, వంశనాశము, (పజానాశము మొదలగు అనర 
థి 

ములు దాఫ్రురించినవి. కుటిలమార్ల సంచారులైన కుత్సిత కితవ్రలతో 
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జూదమాడినచో ఎట్టి సజ్జనుజై నను అర్హధర్శ  వివర్షితుడగునని 
ద డు (Ct రై 

ధ్యనితము, 

థకుని వాండవ్రుల ధర్మనిరతిని అర్ధము చేసికొనియు, సందర్భాను 

గుణము పెగడినను సత్యే ధర్భముల శె అతనికి హృదయపూర్వక 

'మైన గౌరవ మెంతి మాత్రము లదు. ఇది కుటిల రాజసీతిలోని భాగమే. 

ఎవరికీ కడు తలంశనో వారిచే జంధవిమాచితుజై మేలుపొంది 

నందుకు మానధనాథ్యు జై న సుయోధనుడు (ప్రాయాపసవేశము 

నకు సమకత్షైను. ఆ సందర్భమున శీకునినమోపించి పాండవులను (ప్రశం 

సించి వారిరాజ్యము వారికిచ్చుట న్యాయమని బోధించెను. ఈ శత్రు 

జన (పశంన దురోొధనునకు వుండువై కారము చల్తీనట్లుండునని తలచి 

చేసినాడు. దుర్యోధనుని మన_స్తంతి)ని [మోగించి చూచుటే శకుని 

ఇట్లు చును. ధృత రాష్ట్రుజే గూఢమైన చి త్తవృ తికళవాడుగా గోచ 

రించును. ఇతినికంశు మించినకాడు శకుని. శకుని పాండవుల సత్వధర్శ 

ములను గూర్చి ధరొస్టపన్య్యాసము చేసినను వారిరాజ్యభాగము. ఇప్పీం 

చుటకు. దుర్యోధనుని సమ్మ*ంపజేసినాజా ? అదియును తనకెంత 

నూత్రము కిట్టదసియే చెప్పవచ్చును. | 

నక్క-జిత్సులమారి యిన శకునికి బుద్దిబలమున్నంతే బాహుబలము 

లేదు. అతడు సమరములోను మూయలనే పన్నెను. అర్జునుడు శకుని 

పన్నిన మాయలన్నిట్ని పటాపంచలగునట్లు చేసి బాణములతో అతని 

శరీరమంతయు (గుచ్చి వెనుదూవునట్లు చేసెను. సహదేవుడు దుర్యో 

ధనుని సమక్షములో కురుకులమునకు ధూమేతును జి త్తులమూ[మయైెన 

శకుని కంఠమును కోసివేసెను. దుష్ట్రశకునివంటివారు తాము జీవించి 

ఉండగ నే అత్యుత్క-టమైన పాపమునకు (ప్రతిఫలము ఇచ్చటనే పొందు 

దురని శకునివధ నిరూపించినది. దుష్టుడెన నకునిని నమ్ముకొని 

దుర్యోధనుడు సనుూూలముగ నశించెను. మానవులు దుమ్టులను దూర 
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ముగా నుంచుకొని కామజములై న వ్యసనములకు దూరముగా నున్న 

ప్రే ఉభయలోకసౌఖ్యము ఫొందుదురని సూచితమైనది. 

18. శల్యుడు 

వ్యాసమహర్షి శల్య, శకునులను (ప్రతి యో గముగ చితించను, 

“మాతులః సర్యఘాతుకణ) అను నానుడి ఇరువురకు అన్వర్థమై 

యున్నది. ఈతని తోబుట్టువు మా।ద్రియే బాంణు రాజు భార్య. ఆభి 

జాత్యమదము పొగడ్శకు లొంగిపోవుట, చిత్త శుద్ధి లేని కార్యనిర్యవా 
రాము, (శ్రీకృష్ణునితో (పలిభటత్వము వహించుట  ఇతనిలోని దురుణ 

ములు. మేసల్లురెన పొండవులయెడ సానుభూతి కలిగియుండుటయే 
ఆతనిలోని సుగుణము. 

మానవహృదయము మహోసము[దము. ఆ సమ్ముదములో ఆణి 

ముత్యములత పాటు లోకోపద)వముచై న మకగ తిమింగలాదులును 

కలవు, పరిస్థితుల (_పాబల్యము; విధి అనుల్లంఘ్య మైనది అని నిరూపించు 

టకు వ్యాసమహర్షి భారతములో నిరూపించీయున్నా డు. పాండవులు 

అరణ్యవాసము చేసి అజ్ఞాత వాసమును ముగించుకొని ఉపస్తావ్యము నందు 

న్నారని విస వారిని ఓదార్చి భావిభారత సంగామములో తన చేత 

వై నంత సాయముచేయు తలంవుతో సై'న్యమును వెంటబెట్టుకొని 

వచ్చుచుండెను, అది కనిపెట్టి దుర్యోధనుడు శల్యుని సేనకు వలసిన 

సమస్త .సౌకర్యములు సమకూర్చెను. అల్పసంతోపి.మైన శల్యుడు ఈ 

సెకర్యములకు ఎంతయు అనందముపొంది ఈ సౌక ర్యమును చేసిన 

వారెవ్యరో తేలువుడు వారికి వరము లితునని పలికెను. అచటనే గూఢ 

ముగా నున్న దుర్యోధనుడు |పత్యకుమై శల్యుని భారత సంగ్రామ 

ములో తనపతమున సైన్యాధిపత్యమును వహింవుమని కోరను, 

శల్యుడు గత్యంతరము లేక అంగీక రిం చెను. అతడనుకొన్నది ఒకటి; 
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జరిగినది ఒకటి. దీనినిబట్టి శల్యుడు భోగ పీయుడనియు, పౌగడకు 

లొంగిపోవు ఒలహీతుడనియు తెలియుచున్నది. విధియొక్క- దుస, 

రత్యముకూడ సిరూవీంచబడినది. 

శల్యుడు పాండవులకడకు వెడలి జరిగిన వృఠత్తాంతమంతయు 

"తెలిపి పాండవులు విధిచేత వంచితులై అనేక కష్టములు, అనుభ వించి 

నందుకు ఎంతయో వగచి వారిని ఓదార్చెను. ఆ సందర్భముననే 

నహుపకథను చెప్పి అచిరకాలములో పాండవులు పూనరై్యాశ్వర్యమును 

పొందగలరని చెప్పను, దీర్చ దర్శియైనధర్శ రాజు భారతయుద్ధములో అష్ట 

నునికి (పతిద్వంద్విగా యుద్ధము చేయుచున్న ప్పుడు కర్ణునికి సారధ్యము 

చేయుచు నిరుత్వ్పాహము నూరిపోయుచు, అర్జునుని విజయమునకు 

తోడ్పడుమని కోరను. దానికి శల్యుడు అంగీకరించెను. శల్యుడు ఇంత 

క్ర)తము దుఠ్యోభనునకు వాగ్దానము చేస్తి మరుతణములో డానికి 

వ్యతి రకముగా (పవ్నర్తించుట తగునా ? అను (ప్రశ్న ఉదయించును. 

మాయావిని, మాయతో జయింపవలెను అను కూటసీతిని శల్యుడు 

దురోధనునిపట్ల పయోగించినాడని. సమాధానము. 

శట్యునకు అభిజాత్యమాదము కలదు, దర్పము ఎవరికిశన్న ను 

అది సర్వానర్గ ప్రదము. పొగ డక ఉబ్బివోవు బలహీనత శల్యునకు 

కలదు. అతడు తనకంశు తక్కు_వవాడయిన సూతజుసికి సారధ్యము 

_ వహించుట కెంతమాతీము సమ్ముతింప లేదు. శల్యుని బిలహీనత 

గుర్తించి దుర్యోధనుడు అతనిని తనవశము చేసికొనుటకు తననై_ వుణ్య 

మంతయు |పదర్శించెను, దురోథనుడు శల్యుని మునగ చెట్టు ఎక్స్కి-0. 

చినతోడనీ మదపతి తనను (శ్రీకృమ్ణునకంశు అధికుడని అగ్గించినందు 
లకు ఆవి సి తబ్బిబ్బయ్యెను, 

నను గృ్హుకంశి నధికుం 

డని యిమ్మును జేంద్రక టి యాకర్ణి ంపం 



భనకు rr Ca కొర్కో వ్యానము. 

గొనియాడితీ వమలయకో, 

ఘను డగుకర్ణునకు రథము గడ కెద నధిపా.” 

(కర్త - (పథమ - 25లి) 

అతడు పొగడ్న కుబ్బిపోయి, (శ్రీకృష్ణునితో _పతిభటత్వమును 

రోగి కర్ణుని రథసారథ్యమునకు అంగీకరించెను. పొగడ్త చేయుటవలన 

ఆనందించు వ్యకి, పొగడ్త చేయువాడు ఇరువుకు నష్టవోవుదురు అను 

నది శల్య దుర్యో ధనులపట్ల సార్ధక మైనది. 

సమరము [పారంభమైన చే తడవుగా కరుడు అత్నస్తుతికి (శ్రీకా 

రము చుట్టినాడు. "వెంటనే శల్యుడు కస్టుని నిందించుటకు అర్జునుని పాగ 

డుటకు పూనుకొ నెను. (శ్రీకృన్లుడు ఉత్సాహ వాక్యములు పలికి అర 

నకు విజయలత్మి కర్మగహణము చేయించగా. శల్యుడు కర్ణుని వెన్ను 

పోటు పొడిచి ఆతని వధ తన చేతిమోదుగ చేయించినాడు. (శ్రీకృష్ణ 

సారథ్యమునకు శల్య సారథ్యమునకు పాస్తిమశే కాంతరమున్నదది.కార్యము 

శేయుటయందు చిత్సశుద్ధి లేనివారిసై. గురుతర బాధ్యత ెట్టినచో ఈ 

విధముగా విషఫలితము నొనంగునని శల్యసార థ్యము సిరూపీంచు 

నున్నది. 

కర్త మరణానంతరము శల్యుడు కౌరవ సె గ్యాధిపతియై పాండవ 

"సీనవై విజృంభించెను. జగన్నాటక సూ,తధారియైన (శ్రీకృష్ణుడు 

శల్యుసికి ఎదురుగ ధర జని నిలిపినాడు. ధర్మజుని భక్తి దెబ్బక శల్యుడు 

మరణించెను. ముఖస్తుతికి భొంగిపోవుట, చిత్త శుద్ధిలేనివారివై బాధ్యతా 

యుత మైన కార్యము చెట్టుటవలన, ఉఛభయపతములకు కీడును తుదకు 

అత్మనాశము అపకీర్తి కలుగునని శల్యపా[త్ర నిరూపించుచున్నది. శల్య 

సారథ్యము చేయు వ్యక్తులు ఈనాటికి మనకు కనిపింతురు. మౌానన్హలు 

అట్టి శల్యసారథ్య_పవృల్నెగల వారిని దూరముగా నుంచుకొన్నవుడే 

ఉభయళలోక సౌఖ్యము పొందుదురని సూచితెము. 
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10. అశ్వళ్తా 

అశ్వక్టాను దోణాచార్యుని ఏకె కై కపు[త్రుడు, మూర్భా'వేశము, 

(౨ ర్యము; "క్రోధము; న్రతుపతి ౯ 'రపరాయఃణత్వెము, పితృభ కి, 

స్యామిభ క్రి, మి(త్ర వాత్సల్యము మూ రీ భవించిన మూర్తియే అశ్వ 

ఖైమ. అతడు ఉత్తవు _చాహ్మాణవంశములో వు వుట్టినను అందున ధను 

ర్వేడాచార్యుడై న (దోణుసికి కృృపీకి పుట్టిన న్కు ఆ సంస్కారము వ్ 

మా|తీములేని కర్క-శహృదయుకుగా గోచరించును. వ్యక్కులనుహత్స్య 

మునకు తల్లిదండ్రులు ఎంతనూ తము బాధ్యులు కారు. అది వారి 

పూర్వజన్మ సుక్క తానుగుణముగా సకమించును. అశ్షశ్థామపా[త్రను 

పిశీలించినచో, ఇతడా గురువు కడుపున పుట్టినవాడు ? అను లాఘన 

భావము కలుగును. ఇన్ని దుస్తణములతో పాటు ఆతని గురుభకి,, 

స్వామిభ క్రి కి; మిత్యభక్రి కి, అతనివై మనకు సానుభూతి కలిగించు 

చున్నవి. ఉత్తమ వంశజుడు కామ! కోధములకు బానిస అయినచో ఎట్టి 

ఘోరములు శోయునో, ఎంత (భష్టత్వము పొందునో అక్ష్యశామ 

పాత వలన నిరూవపిీతేము. ఆవేశపరులగు (కోధపరాయణులకో భయంక 

రాస్రుములు బోధించినచో కలుగు ఏప. ఫలితములు ఇతని |పవర్శన 

వలన తేలియుచున్న ని. 

అశ నము తాను ఆచార్య వ్యుతుడనియు శిషమ్యులందరికం"కు 

తానే అధికుడనియు, శిష్యలందరికంశు తం[డివై అధికారము తనే 

కలదనియు అహంకార స్వాతిశయములు పెంచుకో నెను. దీనికి తోడు 

విద్యాలయములో చేరినంతనే ఆతనికి దుర్యోధనాదులతో అ భేద్య 

మయిన మైత్రీబంధ మేర్చడినది. అశ్వన్టామ, దుఠ్యోధనులు, తుల్య 

గుణములు కలవారగుట చేత నే మ్మిత్రులగుట తటస్టించినది. 



భార తోద్యానము క్రిగ్టిక్ర 

అష్టనుడు విద్యాభ్యాస కాలములో (ప్రతిదినము అ స్ర్రశో వ్రువిద్యా 

పరిణకిచే నిరంతర కృపచే 4 నర్వశివ్య్యులలో సర్వే శరై (పతిభా 

సించుట దుర్యోధనుని నితోపాటు అశ్వత్థామకు అనూ, యా కారణ మెనదిః 

త దనుగుణముగా అశ్వత్థామ రహా 'నష్టముగా అన్నసాధకుని పిలిచి, అస్త 

నునకు ఎన్నండును ఆంధ కారను: న అన్నము పెట్టవలదని ఆజాపించెన్ 
౬ ఠా 

ధనమును, వద్యయును, వంశంబును, దుర్భతులకు మదవివర్ల 

మానమగును. అదియే అశ్వ శ్రామపట్ల సిద్ధించినది. (బ్రహ్మో న్ర్రము, 

తేండి నుండి పొందవ అనను చాపల్యమున్నను, కాని అతనికి దానికి 

తగిన అర్హత, సౌజన్యము గ్రాహ్న్మణోచితమైన ఇంద్రియ నిగహాము, 

జగత్ క ళ్యాణ కాం క్ష లేవు, ఆచార్యు సు [వీయనవ్ముత్రుని చాపల్యమును, 

అ యోగ్యతను గురించియే, |బహ్మోస్ర్రము సయోాగించుట ఉపచే 

వించి ఉపనంహాగమం్యతేము ఉఎేశంపబీదు. దినినిబట్టి అశ్వత్థామ 

అ యోగ్యత తండడికి మొట్ట మొదటినుండి తెలియును, ఈ విషయము 

(శ్రీకృమ్ల ఎడు -తెలివియిన్నాడు. 

“సకలప్పథివియు దహింప జాలునట్టి ట్రవ్మాశిరో నామకం బను 

దివ్యాస్తుం బశ్వ ఫ్టామకు దోణు డిచ్చ _బోయాలిశయంబున 

వివ్యచ్చునకు నొసంగా సశకైమ ఏవ్వచ్చుకా ో డిమత్సరంబున 

దదీయబలనై ఫ్రణ్యంబునకు నసహ్యాంబు వడుటబదంపడి మెతింగి 

పాండవుల వె పీకు దీనిం (బియోగింపకుండ వలయు నని 

తలంచి యమ్మవహాసీయ సాధసంబు మనుష్యుణవె (బయోగించు 

కొలది గా కుని కియుం గలదు గావున సర్వధర్థునిదుండై న 

యగ్గురుం డొక్క-నా డస్ర్రవిషయ నంభాహషణ సమయంబున 

నతనితో నిట్లనియె.” 

39 
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“మనుజులమై. ట్రహ్మృశిరం 

బనున్నస్తుం = ౦ చేసికేని నశు భం బాలమున్ 

ఏను మెన్ని యాపదలు వ 

చ్చిన నపరోపాయములన చెబుసుము ప్న తాం 

“అని చెప్పి మనోగతం బవశంబె నాలుకకు వచ్చిన వీ జెట్లును 

_ సజ్జనులవృత్తంబున (బ్రవర్తిల్లెడునే యని యతడు విన నుగ్గడించె 
దానికి నశ్వశామ విపొదంబున గుందియుండుగాని యస్టరుని చెప్పినట్లు 

సదుపదేశక రేణనిషుండుగాడు. 0) 
(సౌపి,క - ద్వితీయ - 4క్క 4ర్, 46) 

దురభిమానము, ఆవేశము, [కోధము, అనవహానములు అతనిని 

పట్టి బొమ్బువలె అడించినవి. ఒకప్పుడు అశ్వశ్థామ తనకు (శ్రీకృమ్ణు 
నకు గల అంతరము గు _ర్రింపలేక్క శ్రీకృష్ణుని నమోావీంచి (బహ 

శిరోనామకా(స్త్రుము తాను ఇచ్చెదననియుు' (పతిఫలముగ తనకు 

సుదర్శనాయుధము నొసంగమని కోరెను ఆ సుదర్శనాయుధ 

మును అశ్వత్థామ. కనీస 'మెత్తజాలక  మొగ్గతిలపడెను. అంతటితో 

తృప్పినొందక ఆతడు శ్రీకృష్ణుని తనతో సంగరముచేయుమని సవాలు 
చేసెను. అది ఆతని అవివేకమునకు దురహాంకారమునకు, దుస్సాహస 

మునకు పరాకాష్ట, 

అశ్వళ్థానులో దుష్టణములతోపాటు అచంచల పితృభ క్తి 

స్వామిభక్తి మ్మిత వాత్సల్యము ఉన్నవి. అవి అతనియెడ మనకు సాను 

భూతి కలిగించుచున్నవి. ఆవేశపరుల చిత తృవృతి, చితాతిచిత)ము. 

ఒక తుణములో ఆవి లో కానర్గమునకు దారి తీయును. మరుసటి తణ 

ములో అవ్వ క్తి కి యేనా + ఇతడు అను ఆశ్చర్యము కలుగును, అశ్య 

ల్బామ తనకెంత నష్టము. కలి! నినను పట్టించుక్" స లేదు. తాను మనసార 

ఆరాధించిన పితృ పాదులకు వ్రియమి(తొనివై ఈగ వాలుటకూడ 
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సహింప'లేడు. మహాభారత సమరములో ధృష్టద్యుమ్నుడు తేన కె 

దుట శరాసన గురుగు, వ యోవృద్దుడు అగు (దోణాచార్యుల కంఠము 

ఖండించుటచూచి అశ్వళ్ళెమ పొందిన ఆవేదనము, [కోధము ఇంతింత 

అన రానివి. 

“వావులు లేవె యెందు నని. జచ్చుట యొష్పుబె యిట్లులోక సం 

భావితు నమ్యహాత్నుం దల పై నొకండను వా౭డిమాట య 

మె వడించాకి చిత్తమున శార్తి యొనర్ప సహింపరాదు గా 

"శీ విన నున్కి- వాజెబుగడే నను నిమ్మెయి భంగపెట్టునే.” 

(వణ = పంచవము = రీలిఫ్) 

“నాదివ్యా(న్ర్రంబులు ణా 

హోదర్సము నింక గాల్పనా గురు డాజిం 

డా దిక్కు-మాలి పగతుసి 

చే దైన్యము బొందెనశు యిసీ యే మందున్.” 

(ద్రోణ = పంచవు = లీలీ0) 

అశ్వన్రామ దివ్యా స్ర్రువిశారదుడై బాహుబలము కలిగినను, 
తాను చూచుచుండగా శ(తునుచే, తనతండి దిక్కుమాలిన మరణము 

పొందినందులకు నితాంత చింతా కాంతుజై, తనజన గ్ర కాల్పనా అని 

వాపోయెను. అతని దురాగహాము మిన్నుముట్టెనది. 'యుకాయు క 

వివేకళూన్యుడై, శ్రీకృష్ణసహితులై న పాండవు'లెల్లరను పరిమార్తు 

నని ఘోర ప్రతిజ్ఞ చేసెను, దుర్యోధన (పియమి,త్రుడై న అశ్వత్థామ 

రాజరాజునకు, [వియము కలిగింపదలచి, నా రాయణా(న్ర్రము, అగ్నే 

యాస్రము పొండవులవై , (ప్రయోగింపగా వ్యర్గనముయ్యెను. అశ్వస్టైమ, 

ప్రకిజ్ఞయు, అశ్రుశ్యస్త్రుబలమును, అధర్మావిలమగుట వే, న్మిష్ప యోజ 

నము'లై_ నవి. (కోధమునకు ఫలితము మనోవేవనము అని సూచితిము, 
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అశ్వత్థామ రక్యుతేరట భావావేగి. రాజరాజు, దుర్యోధనుడు 

వకాదశామేహిణి సేన కలిగియు, భ్రహ్మ ద్రోణ, కృప కర్తాదులువంటి 

అతిరధులు, కన్నాకువలె రవ్నీంచినను, భీమునిచే, ఊరుభంగము పొంది 

వీరసాడనము చేయబడి, దై న్యస్టీకిలోనుండను. పీయమి[తుని ద్రైెన్యా 

వస్థనుచూచి ఆశ్వర్థామ ఎంత యో విలపించెను. 

పితృపాదులై న [1దోణులు నీచమరణము పొందుటకు, [ప్రియ 

మిత్రుడైన దుర్వోధనునకు తీరనిపరాభవము కలుగుటకు; అతడు 

ఎంత యో. చింతిం చెను. తత్సలముగ అతనిలో [క్రోధాగ్ని (పజ్యరిల్లి నది. 

నిదిపోలేదు. కామ కోధములు రెండును భీకరశ(త్రువులు. నరకద్వార 

ములు, ఎంతటిపనినై న చేయింప సమర్గములు 

శ(త్రు(పతీకార పరాయణుడై , గురునందనుడు [కోధాతిశయం 

బున సిదురబోవక అర్ధరాత్రి వెళ, మజ్జి చెట్టుక్రింద కూర్చుండి నతు 

సంహారణో పాయమునుగూార్సి యోజించుచుండెను. అంతలో గుడ్డగూబ 

వచ్చి కొ కిపిల్ల లను పొట్టనుపెట్టుకొ నెను. ఇదిచూచిన అశతామ 

తానును శత్రువులను ఈపిధముగా నంహరించుటకు నిశ్చయిం చెను. 

కృపాచార్యుడు మేనల్లునకు ఇది అ కార్యమనియు, అధర్మమనియు, 

నిది)ంచినవారు మరణిం చిన వారితో నమానమనియు; _బాహ్ముణవంశ 

ములో వుట్టి, ఇట్టి అధర్మము చేయుట యెొంతమ్మాతము తేగదని, 

“హతుపూర్వకముగా (పబోధించెను. కృపునిమాటలు అతనికి ఎంత 

మ్నాత్రేము రుచింపలేదు. అతడు తానుచేయునది దోపభూయిస్టమని 

తెలిసియు మూర్త ఫృవృ త వీతో అధర్శమునకు ఒడిగట్టుట ఊమించ రాని 

తప్పిదము, జన్టుచేత | (బాహ్మణుడయ్యును అతేనిలో వకోశమున 

ఆర్షత "లేదు, (పతిపదమున అతేని (శార్వచి వృతి పాహెణహృద 

యము వ్యక్తి క్రమగు చున్నవి, : 
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“శాంతుండు గానివిప్రుండును చేజసిరగాని రాజును దకుండుగాని 

నె ళ్యుండును ది)వర్గానుకూలుండు గానిళూదు)ండును నిందంబడుదు 

రది యట్లుండె నేనును వి పకులంబునందు జనపూజితంబై న వంశంబు 

నందు జనియించి భాగ్యహీనతనలన రాజ్ చితధర్శం బనుస్టి. ంచితి 

నడుమ నానిప్థ వదలి విపధర్మంబు మహసీయంై న నది యాచకించు 

వాడనగుట నాముదికిం జూడ మేలై యుండ దదియుంగాక,.ో 

(సా_ప్తిక = (పథమ - 48) 

“మేటి విల్లును, దిన్యా(స్తుకోటిని ధరించ, సమరాంగణమున 

(పకాశించు నాతండిని ఒకడు సంహరించెను. అదిచూచి శత్రువు 

జీవించియుండగా, నేను ఏవిధముగా తలెత్తుకొని తిరుగగలను? శరజూల 

పటిష్థతతో, నాశ(త్రువులను కొందజిని చంపునును. కొందజటిని కంఠ 
ములు తు)ంతును. భూమిని ర ర_క్షముతో అభిషేకము చేసెదను.” 

(_బ్రావహ్మణవంకేములో వుటియు, అశ్వ త్హామ ఆ ధర్మముగు Gz 
] లా. థి జ 

గించుట యు గాక నిచముగా అధర శ్రమని తెలిసియు, మూష్ట్రుడై మొండి 

పట్టుదలతో |ప్రవ_ర్తించుట అతనిలోని దోపము. 

ఎంత[కూరుడై నను, అధర్మము, అన్యాయము చేయుచున్న పుడు 

మానవుడు మానసిక సంఘర్ష ణము పొందుట సహజము. అంతర్వాణి 

(పబోధము ననుసరించి తనచర్శితను చక్క-దిద్దుకొన్నచో ఆ మానవుడు 

& త్రమగలిని పాందును. అట్లుగాక ఆ (పబోధమును ఎంతమ్శాతము 

"లెక్కచేయక ధర శతువును భజించినచో, నరకమును పొందును, 

అశ్వత్థామ తన పతిజ్ఞ ను చెరవేర్పుకొనుటకు పాండవశిబిరమునకు 

వెడలు'చుం డెను. పరమశివుడు మహాభూతాకృతి వహించి అతనిని ఎదు 

రొ-నెను, అశ్వన్టామ శరములు, అస్త్రములు అన్నియు ఆ భూతో 

కృతి ముందు బెండుపోరను, ఆ భూతేముయొక _ సర్వావయములలో 
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భీకర వివ్షురూ పములు (ప్రత్యకుమైనవి. అపుడు అశ్వస్థైమ మేనమామ 

చెప్పిన హితోపదేశము పడ చెవిని పెట్టినందులకు ఇట్టి దుస్థిక కలిగిన 

దని యెంతయోా పశ్చా తాపము పొం చెను. 

ఈ పశ్చాత్తాపము శృశాన వై రాగ్యమువంట దెనది, అతడు 

మూర్భావేశములో అధర్మమునే చేయుటకు నిశ్సయిం చెను, తుదకు 

అశ్వ స్థన శతు పలికారము చేయుటకొణకు, శివునికి అత్ళోప 

హారము ఇచ్చుటకు తెగించను. మానవుడు పరమేశ రా రాధన ఉత్తమ 

గతి పొందుటకు  మోతము పొందుటకు చేయవలెను. మాత్సర్య 

ముతో పదల కపకారముచేయు సీచబుద్ధితో పర మేశ్యరారాధనము 

చేసినచో నీచగతి పొందుట తథ్యము. అశళ్ఞామ అదియు పొందెను. 

శాతసావేశమునకు, కు|ద్రమైన పరా[క్రవుము అగ్నికి వాయువు 

వలె తోడై నది. దాన అశ్వళ్ళాము నిద్రాముద్రితులై న ధృష్టద్యు 

మ్నుని, ఉపపాండవులను గొంతుకలు నరికి అమానుపముగా చంపెను, 

అశ్వక్తామ (బాహా ణో చితముశొని దీర్ణ (క్రోధము వహించుటచే పత 

నము పొందినాడు. 

(కూరకరు డు కపట భారి కుడైన అశ్వత్థామ తన (పాణమును 

రవ్నీంచుకొనుటళొటుక్కు వ్యాసమునీశ్వరుని ఆ,శమమునకు వెడలి తాపసి 

యయ్యెను. (ప్రళయకాల ర్నుదుడై న భీముడు తనపై ఏజ్బంభించుట 

చూచి, అతనితో యుద్ధము చేయజాలక, అశ్వశ్రైైమ (బహ్మ శ్రీరోనామి 

కా(స్రుము అపాండవము కావలెనని (ప్రయోగించెను. అర్జునుడు తనను, 

తనసోదరులను కాపొడుకొనుటకు, (బహ్మాస్రైము [(సయోగిం చుచు, 

గురునందనునకు కీడు కలుగకుండవ లెనని (ప్రార్థించెను, ఇది అశ్వల్లైమ, 

అష్టనులకు కల తారతమ్యము. అర్జునుడు (వియశిష్యుడు అగుటకు, 

అశ్వస్థామ ప్రియపుత్రుడై నను (ప్రియశిష్యుకు కాకపోవుటకు కారణ 

మిదియే. mr 
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వ్యాసమహర్షి 0 (శ్రీకృష్ణుడు 'వేయివిథముల పాండవేయగర్భము 

లలో ఒకదానినై నను మిగులునట్టు చేయుమని అశ్వ ళ్థామకు హీతోప 

దేశము వేసిరి. ఆ పాపాత్ముడు అ మూటలను తిరస్క-రించెను. జగ 

దీశ్వరుడై న (శ్రీకృష్ణుడు ఉత్స రాగర్భమును రత్నీంచెను. అశ్వళ్ణామ, 

రాకుసావేశమునకు నీచ పరా|కమమునకు తగిన |పతిఫలము పాందెను, 

గళ్యంతరము లీక అతడే తన శిరోరత్నమును పెకలించి ఖీమున కొనం౦ 

గను, 

అశ్వస్టైమ చేసిన అత్యుత్క-ట మైన పాపమునకు (పాయశ్చిత్త 

ముగా తగిన శిత్షును (శ్రీకృష్ణుడే విధిం చెను. 

“శాలభఘూతివగు నీకు నశనంబు దుర్తభంబై సహాయరహిశతుం 

డై. దుర్తంధరక్కంబున నంగంబు దిగ్గంబగుచుండ మూడు వేచేండు 

దిరుగుముం”” 

(సౌపి క_ ద్వ్రిదీయ - 86) 

అశ కామ కామ(కోధములకు బానిసమె ఇహాలోక్రమంచే 

నరకము పొం'బెము. మౌాత్ప్చిర్యము ఎంత పరాభూతవుగునో, అంతేకంోు 

ద్విగుణీకృత వేగముతో, పెంపొంది తుదకు దుర్లతికి హేతుభూతమగు 
నని అకశ్య్ణ్థామ పా(త్రముఖమున నిరూపితము, 

20. కుంతీవుహాదేవి 

వాల్చీకిమహర్షి రామాయణ కావ్యములో వీతాముహోమాతను 

చిత్రించి భారతీయుల కారాధ్య 'దై_వతేముగా (ప్రసాదించెను. జగదేక 
మాత జానకీ చేవి. వ్యాసమహర్షి యు భార తామ్నాయములో (స్రీ 

మనస్తృత్వమును భారతీయ మహిళామణి స్వరూపస్వ భావములను నిమ్నే 
వించి కుంతీవమాతను వీరమాతగా రూపొందించెను. పే జీవితదశలో 
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కన్య, భార్య, తల్లిగ, అతృగ ఎంత ధర్మ్నోదాత్హముగా (పవర్శించి 

జదో సాంనోపాంగముగ అవివ్య-రించెను. భాస, కాళీచాన్క భవభూ 

తులు వాలీ కివ్యాసుల అడుగుజాడలలో నడిచి స్రీస్యభావమును 

భారతీయమహిళామ తల్లియొక్ట నై శిహ్యము నిరూవీంచిరి. సంస్కృత 

కపీశ్యరులతో దీటుగ కవిత ము కవులును పాత్రచిత్రణము చేయుట 

నహృదయ హృదయంగ మము, 

కుంతీదేవి శుద్ద సత్త్వతమో మి|శితమైన రాజసము మూార్తీభ 

వించినది. కుంతీ డేవి విన మాభి మానవి వేక సౌజన్నాది సవముల గుణ 

రత్న విభూపీతగా (పనిద్ధి బడసినది. చ్రీలకు కప్ప్టసహిమ్షుత, అతిథి 

నేవాతత్సరత, సౌశీల్యము, మాతృ హృదయము పెట్టని ఆభరణములు, 

కుంతీ చేవి మొట్ట మొదటిజేరు పృభ. ఆమె యాదవకుల విభుడయిన 

ఛూరుని క్యేష్టతనూజ. శూరుడు తన మేనత్త కుమారుడయిన కుంతి 

భోజునకు బిడ్డ లు చలేకపోవుటచే పృథను పు(తికగా వెంపక్రమునకు 

ఇచ్చెను. అమె చాల్యమునుండియు అతిథి, అభ్యాగ తులకు “నేవ చేయుచు 

బ్రస్థాన్న (ప్రదానము చేయుచు వారి ఆశీస్సులు వొాందినది. కుంతి, ఎవని 

చీరు ఇచెప్పీనంతమ్యాతముననే ఛభయ్థభాంతులగునురో అట్టి సులభకోపి 

అయిన దు ర్వాసోముస్శ్వరుని ఆరాధించి ఆతని హృదయమును దూర 

గొన్నది. సర్భసీమంతినులకు కుంతి అతిథిసేవ, వినయము, మార్లదర్శక 

ములు. 

లోకికజగత్తున ప్రరుషులకం"కు వనితలజీవితములో క్షి హైతిక్లిన్స 

మైన పరిస్థితుల ఎదుర్కొనవలసి వచ్చుచుండును. అప్పుడు సమస్యలను 

పరిహ్క_రించుటకు దీరోదాత త, ధర్మాభిముఖ్యము అత్యం ఆ*వశ్యక 

ములు. కన్యగానుండ గా కుంతివిషమ పరిస్థితులను ఎదుర్కొ_నిఅపూర్వ 

ఛైర్యము పృక్రటించీనది. కుంతీదేవి కన్యక గానుండ సూర్యపసాదమున 

కోర్టుని పిసవించి గంగ కర్పించినది. దీనిని నురస్క-రించుకొని కుంతిని 
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అడిపోసికొనువారు లెక్కకు నిక్కు_టము. కర్ల జన్హవృ తాంతముతో 
విధి క్రీడలాడినది. కంకీ దేవి అప్పుడున్న పరిస్థితిని మనము ఒకింత సాను 

భూతితో అర్థము చేసికొన్నచో అమెకు న్యాయము కలుగును. ఆ 

మహామాత పరులఇంటిలో కీలుబొమ్మవ'లె స్వాతంత్ర్యము లేక జీవించు 

చున్ని. వెండి కాకుండ ఫుట్లినబీడను తీసికొని వ్రంటికివెడలి సంఘ 

ముతో పోరాడుశ క్తి ఆము'స లేదు, అయ్యును చాలభాన్య-రునివంటి 

మూామందము కలవాడును, బోసినవ్వులు ఒలక్రవోయు చిట్లిపొపాయిని 

గంగలో విడిచి పెట్టుటకు ఆ నుహామాత పృాదయము ఎంత యెరా 

కుందినది. 

“ఏల యమ్ముుని నాకు నిచ్చె నిమ్డుం్యత విమ్మంత)ిశ క్తి య్ 

చెటుగంగ వేయి 

యేల పుత్తికు గోరి యెతయు భక్తి నిను దలంచికి (బతి 

నినుడును నాకు 

నల సద్యోగర్భ మిచ్చె గుమారుడేల యప్పుడ యుదయిం చే 

నిం కెట్టు 

నీలోక్రపరివాద మే నుడిగింతు నింతకు నింతయు నెబుగ రె 

జనులు 

(ఆది - పంచమ - 28) 

“ఈ చబాలునెత్తుకొని యింటికి జన్న నన్నున్ 

నా బంధు లందబు మనంబున నవమునా ర 

ట్రీ బాలు సూర్యనిభు నిట్టుల డించి పోవం 

గా బుద్ధి వుట్టు నని కన్య మనంబులోనన్ .” 

(ఆది - పంచవు - 29) 

విదియొక్క- బలవ _త్తరత్యము సూచించుటకొజకే కుంతి ఇట్లు 

చేసినదని సూచితము. కర్శరొక్క- ఫలము అవశ్యము జీవి అనుభవించి 

వీరవలసిం చే. 

40 
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కుంతీజీవి సహాపత్నియగ మాంద్రిజేవిని అనుంగు సోదరివ'ే 

(పేమించి గారవించినది. మాది)భ_ర్హతో సహాగమనము చేయుచు 
తన గారాబపు బిడ్డలను కుంతీ దేవి చల్లనిచేతిలో వెట్టి కన్ను మూసినది, 

దీనినిబట్టి మౌాదికి పృథ వై ఎంత విశాసమున్నదో తెలియుచున్నది. 

నకులసహాచేవులను కుంతి తనబిడ్లలకంాళు మిన్నగా చూచుచు కంటికి 

"రెప్పవలె కాపాడినది. ఆ చల్ల నితల్లికి కడగొట్టుకొడుకై న సహ బేవు 

డన్న పంచ పాణములు,. పాండవులు అరణ్య వొనమున కరుగు చున్న పుడు 

కుంతి కోడలికి నవాచేనుని ఇల డ పెట్టుచు పలికినమాటలు ఆమె వమూతృ 
Mn లి 

పహ్యృాదయమును వెలార్పు చున్నవి. 

“అన్న సవాదేవ ! సీన్రను, 

నన్న లత్ నరి7 చయ్య యట యడవుల కీ 
వున్నను సుతు లండబు నిగ, 

దున్నట్టుల నాకు జిత్త మూటజడీయుండున్ .” 

(సభా - ద్వితీయ - 288) 

కన్న(్రుమకంకు వెంచినపేమ చాలదొడ్డది. తిక్కనగారు 

కుంతీదేవికి సహ దేవ్రనియందు ఎంత వాత్సల్యమున్నదో (ప్రతిపద మధు 
రముగ వర్ణి ంచియున్నారు. 

“కు పసిబిడ్డ ఏ జొకటి గాదవునా నెజబుంగడు ముంద శే 

య్యడ నొకపా చుఖుంగ డెద యంతయు గోమల మెప్పుడై ననే 
గుడువగ బిల్తు గాని తనకుం గల యాకటి (పాత్రైజుంగ డీ 

కొడు కిటు పోకకున్ మనము గుండెను నిన్ గని 

యూజడిల్రెడుస్ .” 

(విరాట - ద్వితీయ _ 218) 

అన్తే మల్లెల చల్లదనముకంశు మంచిగంధముకంకు ముత్య 
నులకంపి చందవూవు నెన్నెలకంకు తల్లి పేమ ఫీ మనిది, చల్ల నయి 
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నది కడా ! ఆ(శమువాసమునకు గాంధారీ ధృత రాములు వెడలిపోవు 

చుండిరి. సమయజ్ఞ యగు కుంతీ దేవ్ ఆ వృద్దదం పతులను అనుగమించి 

వెడలుచున్నది, కొంతకాలమునకు ధర్మ రాజూదులు గాంధారీ ధృత 

రాష్ట్ర) కుంతులను నందర్శించుటక్ "రకు అరణ్యమునకు వెడలిరి. అప్పుదు 

సహదేవుడు అన్నలకంకు ముందుగ పరుగెక్తుకొని ఆవుదూడ తవతల్లిని 

చేరువిధమున కుంతీమాతను సమోపించి ఆనుపాదములకు నమస్కరించి 

నుఃఖించెను, పీయవు(త్రునిస్థితిని చూచినంతనే ఆ చల్లనిత ల్లి కన్నులు 

కన్నీళ్ల త సిండివోయినవి. ఆమె కౌరనులనుకూడ తనపుతులవలనె 

(-పేమించినది. 

“తన్ను దనతము లను నా 

కన్నగొడుకులట్ల కలతుగాని, వివేదం 

బెన్నడు నామది లేమికి 

_ 'వెన్నుడ ! దైవంబు సాఖీ! వినుము సలిశకెదన్.” 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 198) 

పాండు పట్టమహిపీకి పరోపకార పరాయణత్వము (బ్రాహ్మణ 

భక్షి కృతజ్ఞ తా గుణము, ప్రతుల పరాక్రమమును, ధర్మమును 

రకీంచుటకు వినియోగించుట |పశంసార్డము. తమ కుపకారియైన వక 
చక వురమునందలి [బాహ్మణుని ఇంటినుండి అర్హ ధ్వని విన్నంతనే ఆ 

మహామాత ఎంతయో తల్లడిల్లినది. ఆ వీరమాత పృుశులను ధర్మ 
సంరక్షకులుగా తీర్చిదిద్దుట ఎన్నదగియున్నది. కుంతీబేవి [పియవ్వుతు 
డయిన భీముని పరోపకారియైన (బ్రాహ్మణునకు (ప్రియము చేయు 

మనెను. 

“కృత మెరుగుట. పుణ్యము స 

న్శతి డానికి నమము చేత మధ్యము మటి త్ర 
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తకతేమున కగ్గలముగ న న 

త్కృతలి సే సేయుట యుత్మమంబు కృతబుద్ధులకున్ . 00 

(ఆది _ షష్ట 244 

సమరో తాహిమ్హెన థీమునిమాచి భర్ష రాజు తల్లిని సమిోవీంచి 

బ్రతరులకొరకు తవు బిడ్డలను; అందున భీమునివంటి సత్పుుతుని రాత 

సునికి బలిగా ఈయవచ్చునా అసి నిలదీసి [పన్నించెను. ఆ తల్లి 

భీమునిపరా[కవముము వ[జసారబలము అర్థము చేసికొన్న దొడ్ల యిల్లాలు, 

ధర్మజుని (పశ్నకు తగునట్లు సమాధానము చెప్పుచున్నది. 

“వజ కోయుండు వజ్రధరు నయిన నోర్యనోవునట్టి సమర్థ 

డారక్క_సు న్మళమంబునం జంపి యిందుల (బావ్నాణులబాధ 

యుడుచుం బవనతనయు నుేశించి సంతాపింపవలవదు మనకు 

సుఖనివానంబు సేసి పరమోాపకారియైన యీ శూహ్మణునకు 

(బత్యుపకారంబు సేయ సమకూరె* (ఆది - పప్ప = 285) 

ఆ సందర్భములో ఉతమ తు తీయధర్శము ధర్భజునకు సాక 

ల్యముగా (సబోధించినది. “ఉత్కమతు[తియుండొరుల చుఃఖంబులు దల 

గంగ బుట్టిన ధర్మలలుడు” అనెను. 

కుంతీదేవి కారుణ్యబుద్ధి, _ట్రాహ్మణభ కీ, ధర్భనిశ్యత, సర్వ 

మానవ శిరోధార్యమై యున్నవి. 

వాల్మీకి, న్యాస భాస, కాళిడాసాది మహాకవీశ్వరులు తమ 

కావ్యములలో శ్రే స్వభావమును; ధ్యేయమును రూపొందించిరి. : అడి 

వునసులో నుంచుకొని తిక్క-నార్యుడు శెనుగుభారతములో సీ స) జీవిత 

దశలయందు కన్నెను, మాతను, (ప్రత్యేక శిల్పముగ ప్రకటించి 

యున్నాడు. ఆ మాతృనమూ ర్తి రి చితణమునకు టి దొో్యోగపర్వము 

ఉజ్జ్వల మణిదరృణము, తల్లి తాను బాధపడినను లెక్క-చేయదు, 
ఇల ఆలా లలనా శ్లో 
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బిడ్షకు ఒకింత కష్టము కలిగినను ఆమె సహింప నోపదు. (శ్రీకృష్ణుడు 
CD ౬ ధం 

రాయబారమునకు హాస్పినాపురమునకు వచ్చి మొట్టమొదట మేన 

తృను సందర్శించెను. అపుడు వారిరువురికి జరిగిన నంభావణము చతుర 

ముగా సాగినది. అందు కుంతీచేఏి మాతృహృదయము, ఏీరనూతృ 

తము (పత్యతురమున ధ్యనించుచున్న వి. (ర్ట జగన్నాథ! పాండవులు 

ప్ విక్షణలో పెరిగి నీతిమంతులు, వుణ్యపరులు శూరులై అ స్టైశ్యర్య 

ములతో తులతూగవలసినవారు నేడు అరణ్యములో ఇడుమలు పడుచు 

ఎట్లున్నారు ? నేను ఇచ్చట ఉన్నానన్న మాటయేగాని నా మనసం 

తయు పుుతులపవై ననే ఉన్నది. నేను వడ్డింపగ బ్రంపార గుడిచి, మెత్తని 

సెజ్జ న్మిదించిి మంగళతూర్య నినాదములతో మేలొ్క-౦చునట్టివారు 

అరణ్యములో కలదనూలములు తినుచు భయంకర మృగగర్హనలు 

వినుచున్నారా | 

“తం[డిలేని [పజలు, దల్లిని వాసి సె 

ద్రయును గాల మివ్విధమున బడిరి 

భంగపాటు దుఃఖపాటును నంకట 

పాటు గలిగె విరటుపాల విదపు” 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 184) 

కుంతిధయయొక్క- సౌజన్యము అతిశయించినది, ఆవు కొడుకుల 

కంట కోడలిని మిన్నగా (పేమించి మించినది, కుటుంబములో అందరిని 

ఆర్థము చేసికొని వారిని యధోేచితముగా గౌరవించి వారి అభ్మిపాయ 

ములను అవసరమైనపుడు తీసికొని గారవించుటయే 'పెద్దలయొక్క- లత 

ణము, ఆమె నడవడి అత్తలజాతికి ఒరవడ్ దిద్దినది. ఆమెద్భష్టిలో 

పంచపాండవులు ఒక యెత్తు కోడలగు |డ్రాపది ఒక ఎత్తు. ఆ మహో 

సాధ్వికి జరిగిన పరాభవము తనకు కలిగినట్లు కుంతీదేవి పొక్కి పొరలి . 

నది, 



31§ అంధ మహాభాఢతము _ ఉపదేశము 

“కొొడుకులకంెకు నయ్యనుగు గోడలి చెక్కుడు గూర్చు; గోడలుం 

గొడుకులు నేయుభక్షి, కట కోటిమడుంగులు భక్షి నాకు నె 
ప్పుడు దగ జేయుచుండు, నది వుణ్యచర్శిత కులాగగణ్య [క్ 

తడి సకలంబుజూడ సభ దేన్యము బొందుట సూచి పొక్టి తిన్” 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 18/7) 

అత్త కోడలిని కొడుకులకంకు ఎక్కువగా (పేమించినపుడే, 

ఆమె జీవితము సుఖమయ మూసను, అత్నరికము ఒక కళగా నిరూ 

పించిన మపీ-ళా లలావు కుంతీ చేవి, 

ఇచట కుంతీమహామాత ఏపుతునకు ఎట్టు నంటబేశమంపవలనో 

అట్లు పంపినది. నిప్పులు వేడిమి చెడిన ఎవరును లెక్క_శేయరు. నిప్పు 

నకు సహాజమైన' దాహకశక్షి, తేజమున్న పుడే లోకులు గారవింతురు. 

సహజమైన శకి, లేకపోయినచో అందరు కాళ్ళతో (తొక్కి వేయుదురు, 

త(తియుడు నిప్పువలె నుండవలెననుట చతురము. అన్ని వేళల మృదు 

తము పనికిరాదు. ధర్మరాజు యుద్ధమునకు సంసిద్ధత మూపిన కాని 

కౌరవులు లొంగిరారని భావము. మొట్టమొదటనే మెత్తసడ రాదు. 

ఇది ధర్మజుని కార్యోన్ను ఖుని చేయుటకు చెప్పినది. ఇళ భీమాగ్దును 

లను యుద్ధమునకు ఫుగికొల్పవలెను. రాచకూతురు ఏీరమాతకావలయు 

నని కొడుకులను కాంచును. అట్ట ఏరప్రరభువులుగా (పవర్శి ౦పవలసిన 

తరుణము ఆసన్న మైనదని ాచ్చరించినది. అట్టు చేయకపోయినచో 

భీమాక్టునులను పురుషులనరని తెగవేసి చెప్పినది. తనక ఏరమాతఅను 

“పీరు సార్టకమగునట్లు మెలగుడని భీమాట్టనులను పురికొల్సినది. పాండు 

రాజు సుతులు తండ్రికి తగిన వ్వుతులని పేరువాందునట్టు యుద్ధమునకు 

నడుము కట్టుడని |ప్రబోధించినది. మాదీ బేవి ఇపుడు లేకపోవుటచే 
నకుల సహా బేవ్లులను తానే పెంచి పెద్దచేయుటచే వారి బాధ్యతకూడ 
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తానే వహీంచి హితోపచేశము. వేసినది. తత్రియులు భుజబలమున 
జీవించుటయే ధర్మమని నొక్కి చెప్పికది, మెక బకుట వించ్గమని 

చెప్పినది. ఈ విషయములో కోడలెన చా. దతో పముచితముగా 

కార్యాలోచన చేసి రాజ్యభాగము  సంపాడించువరకు ని ద్రపోవలదని 

కుమారులను హెాచ్చరించినని. (పస్తుత కర్తవ్యము సమర మే. ఇందు 

ఆమె సంభామణాకుశలత్వము, వ్ముతులను కార్యోన్నుఖులుగా చేయు 

సై పుణ్యము; పరధర్భసిప్ప, సమయజ్ఞత, వ్యక్తమగుచున్నపి. ఆమె 

కొడుకులను పోత్పహొంసవలసినంతవరకు |పోత్సహించి మిగిలిన భారము 

కోడలి పెట్టుట ఆమె నెరజాణతేనమును సూచించుచున్నది. కుటుంబ 

ములో సమన్య 'రేశెతి నస్పడు ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికి సమ్మపాధాన్య 

మునంగుట వారి వారి అభి|పాయములను సేకరించుట ధర్మమార్డ 

ములో సడిపించుట తక్లిదండుల కర్తవ్యము. తేండ్రిలీకు కనుక ఆతని 

బాధ్యతకూడ తానే వహించి కుమారులకు ఉత్తమ ఏరమాతేవ లె 

కింతోేోపచేశము చేసినది. చానమ్మ ఖడ్గతిక్క_నను సమరమునకు పంపిన 

వృత్తాంతము, తిక్క-నార్యుడు స్వయముగా తనకాలములో మాచి 

యున్నాడు. ఆ ఖడ్గతిక్కాన వంశమునకు చెందిన మన తిక్క_నార్యుడు 

కుంతీచేవి వృత్తాంతమును ఆంధ్రపీరనారీమణి వృతాంతముగ తీర్చి 

“దిదుట (పసుకింపదగియున్న ది. 

ఇంత హితో పెజేశము చేసియు కుంతీ మహాదేవి తన బిడ్డలకు 

విజయమ్బు సౌఖ్యము, లోక శేయము, __ నొనగూర్చుఖారము 

(శ్రీకృష్ణునివై ననే ఉన్నదని ఆ పరమేశ్వరుని శరణాగతిని వేడుకొన్నది. 

దీనివలన ఆమె అచంచల దై వభ క్తి అెలియుమన్నది. మానవుడు 

"తాను చేయవలసిన పురుషకారమంతయు నూటికి నూరుపాళ్లు. చేసి 

ఫలయమొసంగు భారము దైవముపై నికుటయె క ర్త వ్యమని బోధి=చినది, 
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“అన విని మోము విచ్చుచు మురారికి నిట్లను గుంతి, పాండునం 
దనులకు దం|డియున్ గురువు దై వము నారయనీవ కావ !సీ 

మనమున ధర్మమున్ హితము మంచిగ జూచి విధించినట్లు చే 

సి నెగడువారు గాక; నిను జేిన నాపద లొంద నేర్చునే 1» 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 207) 

"హారలక యేల మాధవ | 

కారవులకు మశీయు నీజగంబుల కెల్లం 

చేరుగడ నీవ; నీపలు 

కారయ వేదంబ కాదె యఖిలంబునకున్. 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 208) 

కుంతీ బేవి (శ్రీకృష్ణుని పరత_త్ష్యము అర్థము చేసికొన్న దొడ్డ 

యిల్లాలు. మాననులందరు అశాశ్వత మైన ఈ్టపపంచమును విసర్టించి, 

పరమేశ్వర, పాదపద్మ సమా రాధనము చేయుటయే ధ్యేయమని, నిరూ 

వీంచినది, 

కుంతీచేవి ఎట్టఎదుట, కన్నకొడుకులలో పరస్పరము వివాదము 

"రేకె త్తి ఒకరి కుత్తుక ఒకరు నరకుకొనుటకు సిద్ధమయిరి. అది చూచి. 

ఆమె ఎంతయోవగచి, కొడుకులమధ్య సఖ్యతే సమకూర్చుటకు, బహుధా 

(పయత్నించినది. ఆమె కర్టునికి వుట్టువు తెలిపి కయ్యంపు కడక మాను 

నట్లు చేయ నిశ్చయించినది. అత్యంతధీరయై ఆమె కష్టడు గంగా 
స్నానమునకై వచ్చు (ప్రదేశమునకు వెడలి జపము పూ_ర్తియగువరకో 

అతని వెనుకనే కూర్చుుం డెను. పాండు పట్టమహిప్. ఆగమనకారణము 

ప్రశ్నించి, నమస్క-రించెను, అవుడు ఆమె ఇట్లని చెప్పినది. 

“కొదుకు గుజ్జా ! నీవు సూతాన్యయములో వుట్టలేదు. నేను 

కుంతి భోజునింట కన్యగానుండగా సూర్య చేవుడు అనుగహించి నిన్ను 
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పిసాదించియున్నాడు. నీవు పాంకునందనుడ వే, అట్టి సీవు ఇతరులను 

కొలువవలసిన అగత్య మేమి ? ధక్శృశాజూదులగు నీ తన్బులకో థాం 

రాష్ట్రులకు క్ దే [పభ న ఈ లోకువ పాలింవు ము అసి పలికెను, 

కుడు తాను ఇంతవరకు దుర్యో) నుని ఉప్పు పులుసు తిని యుద్ధకమ 

యమున ఎట్టు వదలి రాగలనసి సూటిగా (పక్ని చెను, యుద్ధము గో 

ధర్షజ, భీము నకుల, సహ7వును వీపుయువేయః ని మాబయిచ్చెను, 

ఆ మహామాత చేసిన (పయత్న మండోయు వ్యరక్థమయినదని నితాంత 

చింతా కాంత అయినది, 

మహాభారత సమరము పూర్చి అయినది. ధర్మరాజు హసి నా 

ఫుర సింహాసనము నధిరోహించెను. కుంతి ఇఇంతేవకకు_ కౌరవుల పంచ 

నుండి పాలలోపడిన బల్లివలె అనేక కస్ట్రనిన్టురములు అనుభ వించినది, 

ఇపుడు వు[తులు రాజ్యపాలనము చేయుచుండగా ఆమె కొడుకులను 

వోడం[డను వునువులను సమూచుకొొనును పోయిగా కాలవే పము 

చేయవచ్చును. కాని ఆమె అట్లు చేయలేను. ఆమె కర్టునకు చేసిన 

అన్యాయము ఆమె హృదయమును (పతితణము కోసివేసినది.. పాండ 

వులు తన తమ్ము లేయని కర్టునిహృదయములో ఆరనిచిచ్చు ేపినది. 

తన కారణముగా కర్టుడు ఎన్నియో అవమానములకు గురి అయ్యను, 

ఇవి అన్నియు అమె కన్నులరపదుట జరుపుట చూచుటవలన ఆమె 

గుండె వేయిపరియలుగా చీల్చివేయుచున్నది. ఆమె కర్త జన్మరహస్య 

వృత్తాంతము మహాభారతి సమరము పూరి యగువరకు, మృతేవిరులకు 

తర్పణములు వదలువరకు, చిచ్చు కొంగున మూటకట్టుకొన్న విధమున 

ఎదలో డాచుకొన్న డి. ధర్శరాజాదులు మృతవీరలందరికి యధోోచిత 

ముగా నివాపాంజలి ఒనంగు కాలము ఆసన్నమయినది. పాండవులు 

కర్గ్ణునిమాట స్పృరించ లేదు. అంత కుంతి హృదయములో దాచుకొన్న 

41 ల 
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అగ్నీపర్వ్యతము (బద్దలై నది. కన్యగా నుండగా ఆమె తప్పటడుగు 

వేయుటచే అర్జునుడు కర్టుని తన సోదరుని సంహారించుచుండగా చూడ 

వలసిన క్లిష్టపరిస్థితి ఏర్పడినది. ఆమె కన్టునకు చేసిన అన్యాయము అనేక 

విధముల 'పేర్కొ-ని బిట్టు విలపించినది. పు'తులే ఒండొరులు గర్భశ్మత్రు 

తము వహించుట విధియొక్క-- వీడ. కుంతీ డేవి గాంధారీధృత రాష్ట్ర 

లతో ఆ|శేమవనాసమునకు వెడలుచు ధర రాజు ఆమెను ఎంత నివా 

దించినను మానక ఇట్లన్నది. 

“ని వేయు ననకుము సహా 

"జీవుని శేమజక యరయు దినకరసుకునిన్ 

భావమున దలఫప్రు మేనా 

.చేవనమునివుట్టు వడచితిం గపటమునన్ 

“అది పాపము డానికి నా 

మది నెప్పుడు వగశు వివమలమానన యక్కీ- 

డు వొలంగునట్లుగా న 

త్పదార్థ దానములు చేయు తాత్పర్యమునన్ . 

“అవ్విధమున గరు డాటడి బోయిన 

నాదు మానసంబు పోదు నూలు 

పజియలై తలంప బలుజాత చేసిన 

వారు గాగ వలయు వంశ సర్య.” 

(ఆశ్రమ - పథమ - 152, 158, 154) 

బ్రంతకంకు జీవి చేసిన పాపమునకు శిత వమున్నది. పళ్చాతా 

పమే మానవుని హృదయములోని పాపపంకమును మొళనము చేయ 

గలదు, 

కవిలకుల గురువయిన కాళిదాస మహాకవి మానవాళికి ఆగవు 

ధర గములను ధర్మార్థమధురముగా సూచించియున్నాడు.  శైశవమందు 
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విద్యాభ్యాసము, యౌావనములో విషయోస భోగములు, వార్థక్య 

ములో మునివృత్తి నిర్వహించి తుదకు యోగిమై తనువును పరమేశ్వేరు 

నిలో లీనము చేయవలెను. ఇది భారతీయ మహార్దుల ఉదాత్త భఛావన* 

కుంతీదేవి ప్రాయము [పొద్దు ఒకింతలో (వ్రాలగానున్న సమయములో 
కన్నబెడ్డలను సమస్తభోగములను తృణ(ప్రాయముగ త్యాగముచేసి, 

వృద్ధులెన గాంధారీధృత రాప్తుఏలకు అరణ్యములో "సేవ చేసికొనుచు 

ఆత్మార్పణము చేసిన మహిళాలలామ. ఏరపుత్రి, వీఠపక్ని, వీరమాత, 

పిరవనిత యామె. 

21. మాది 

పాండు రాజుయొక్క. (పియపత్ని మాది). ఆమెయు కుంతీ చేవి 
వలె భర్తను (పేమించి మించినది. ఆమె సపత్ని అనురాగమును చూర 

గొన్న దొడ్డయిల్లాలు. త్ర సహజమైన సంతానకాంతతో, అశ్వనీ 

"దేవతల నారాధించి నకుల సహా జేవులను బిడ్డలను బడసినది. ఆమె. 

భ_ర్భృవాల్ల భ్యముపొంది భర్తతో సవాగమున మాచరించిన భారతీయ 
మహిళామణి.. 

మాది) సత్సుతులకొరకు (పయత్నించిన ఆ త్తమ శ్రీః ఉత్తమ 

సంతానము తల్లిదర్యశ్రులను ఉద్ధరించుటకు, లోకోద్ధరణము చేయుటకు 

సమర్గము కదా. ఆను కుంతి అనుమతితో అశ్యనీ'చేవతల నారాధించి 

నకులసహా బేవ్రలను పడసినది. 

సర్వభూత సమో్హహనమైన వసంతాగమనమున, మాదీ సొంద 

ర్యము పాండురాజు హృదయమును ముగ్ధ మోహనముగ ఆక ర్షి ంచినది. 

మాది) తనభ_ర్తకు శాపమున్నదని తెలిసియ్కు భ_ర్త్భృమనోరంజనము 
వేసినది. అది పాండు రాజు పంచత్వమునకు కారణమైనది, అది వయస్సు 

యొక్క యొావనముయొక్క_ దోషము, 
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మాది) దేవి తనతప్వును ెలిసికొని [వీయవు(త్రులను కుంతి 

చేతిలో | ఇల్ల దచెట్టి భ్ ర్రతో స పాగవునము చేసి నకల పీమంతినులకు 

మార్లడర్శక మై ప్రవ 9ంచినది, ఉత్తమ శ్రీకి పతిభ_క్లియె పరమాభ 

రణమని నిరూపించినది. మాది, పాండు రాజునకు తగిన భార్య. 

22. గాంధారి 

వ్యాసమహారి ర్ భారతామ్నాయములో పురుషపా[తలను త్తే 

పాతేలను స జీవము, క్రనుపరిణామ రమణీ మముగ చి తించి (పనా 

దించియున్నాడు. ఆ పాతేలు మానవత శోభిత ములగుట విశేషము. 

పారాశర్య వాక ష్టమఃజరీ సౌరభము (పత్యతరములో సరిముళించు 

చున్నది. మహామనీపి. వ్యాసుడు పురువవా(త్రిలకంశు (స్త్ర పాతలచే 

మితముగ (క్రియముగ, హీితముగ నంఫెమీంప చేయును. పియవక్య లి 

తము (పమదలకు పెట్టని భూవణము. ఉత్తమ భారతీయ మహిళను 

చ్మితించుటయే అతని పరమాశయము. గాంధారి గరుసారధీర బుద్ధి 

అమె పతి వతాశిరోమణి, మహాళ గ, సత్యవచన, మహోమాత, ధర్ధు 

కీల సత్యిధ! గై నిఖ్థూప రు రాలు, గాంధారి సౌశీల్య సౌగంధ్యము సహ 

దయుల ఆమోదము నండి నట్టిది. ఈ మహామాత ఎదుర్కొ-న్న క్షి కూతి 

కె ష్టమెన (పాణసంకట స్థితీ సవరును ఏకాలములోను అనుభవించలేదు. 

అయినను గాంధారి దుర్యోధనకృత పాపఫ్టలము ననుభవింపవలసివచ్చి 

నది. 

సుబల రాజాత్శజ కన్యకగా. నుండగచే తను మనోధ్రై ర్యము, 
పీతృఛక్షి; 'సత్యధర్శములకొ అకు ఉదాత్త త్యాగము చేసి, సకల త్తే 

జన సీమంతిసియై విరాజెల్రీనది. సుబలుడు, భీముడు. పంపిన వృద్ధ 

(లావ హృణులచే కురుకుల దీపకుడైన ధృతరాష్ట్రుని గుణగణములు విని 
my tt ల 
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ఆ రాజునకు గాంధారి నిచ్చితి ననెను. అంతలో అంతఃఫురములో 

బయట బంధున్రలలో గాంధారి చెన్సల బడునట్లు గుసగుసలు ేగినవ్. 

“అంగములలోన మేలుత,మాంగ మందు 

నుతృమంబులు గన్నుల యుర్విజనుల 

కట్టికన్నులు లే వను టం తెకాక 

యుత్తముడు గాడె సద్దుణయుక్షి నతడు.” 

(ఆది. పంచమ. 11 

నశ్వేం దియములలో శిరస్సు ఉతృమాంగము. అందున కన్ను 

లుతృమోత్తేమములు. అంధత్యమంత దుఃఖము వేరొకటి "లేదు. జీవిత 

మంతయు పరుల-పై ఆధారపడి జీవింపవలయును. గాంధారి తానా 

రాజపుతి). సౌందర్యమా భువనమోహనము. చేనికికొదువ లేదు, అయి 

నను గాంధారి అంధత్వమః: వలని కస్టనిష్టురములన్ని యు తేనిసియు, 

బంభువులందరు చెవినిల్లు కట్టుకొని పోరుచున్నను ఎంతమాతిము 

"లెక్కచేయక ధృతరా వ్ల్రొడే తిన పతియని వీరనారివోలె పలికెను. 

“వారి పలుకులు విని గాంధారి ధృత రాష్ట్రనకు బితృవచన 

దత గా దన్ను సిశ్చయించి నాకు బతి యమ్మహాపతియ కాని యొరుల 

నొల్లనని పరమ పతి(వ్రతె పరవురుషసందర్శనంబు పరిహరించి తన పత్తి 

కనుగుణంబుగా నేత)పట్టంబు గట్టికొని చెండ్లి యాడినది. 

_ఈనన్ని వేశము పరిశీలించినచో గాంధారి పితృభక్తి పతిభ క్షి 

అసన్యసామాన్యమని తెలియగలదు. (ప్రీ పరవురువ సందర్శన వర్ణనము 

చేసినవుడే పతివ్రత యగును, భర్త అంధుడై నను, ధనవంతుడై నను, 

నిర్గనుడై నను పర మేశ్వరునిగా ఛావించి పూజించుటకంకు పరమో 

త్క్చుష్ట ధరము లేదని భారతీయుల విశ్యానము. ఉ_త్రమపుపవులు 

పర భార్యలను కన్నె త్తిదూచుటకూడ వముహోపాతకమని శాళిజాసు ఒక్ష 

నో పేర్కొనియున్నాడు. “అసిర్యర్ష్యం పరకళతమ్ా, అధ ర్యా భిరతు. 
జటిల = 
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లగు తనవు తులు భవిష్య తాా_్లలములో చేయు అధర్మములను మాడ 

లేక నేతుపట్టము కట్టికొన్నదని చెప్పినను తప్పులేదు. అది ఒప్పే 
యగును, పూర్వము చెప్పిన ధర్భములన్నియు కేవలము. (స్రీలకు 
మత్రమే పరివితమా ? అను (ప్రశ్నకలుగును. దానికి సమాధానము 
మహర్షి ఇచ్చినాడు. వురుషులు యధేచ్చగా తమ ఇచ్చవచ్చినట్లు 

తమనే _దెవముగా నమ్ముకొన్న వారిని, దురదృష్టముచే అవయవ 

లోపము పొందిన భార్యలను విడిచి పెట్ట రాదని సూచించియున్నాడుః 

పరిశీలించిన చో రాజ్యలోభము, అమితవుత్యిపేము అధర్భు పత 

పాతేములను (గుడ్లితనము కలవాడు ధృత రామ్ట్ర డే. గాంధారిమా[త్రము 

జీవితాంతము భర, వు[తుడు అను మవుతలేక సత్యధర్భుములను 

పాలించుట చేతనే ఆమెకు గురుసారథిగబుడ్ధి యని పేరు సార్థకమయ్యెను. 

కుంతీ బేవికి ముందు ధర్మనందనుకు జన్మించెను. అప్పటికి 

గాంధారికూడ గర్భవతియగుట చే తనకు ను[తుడు కలుగ లేదని 

అసూయా(గ్గ స్తఘై ఉదరతాడనము చేసుకొన్నదట. ఇది స్ర్రేసహజ 

మైన అసూయ అని చెప్పనగును. మాతృత్యములేని (స్రీ నిర్ణంధ కుసు 

మమువంటిది. 'మ్రీలకు మాతృత్వము సదా అేవ్తము, గాంధారి 

మొట్టమొదట అసూయాది మానవసహజములై న బలహీనతలకు 
బానినయయ్యును గురుసారథిరబుద్ధియై [(పశాంత చిత్తమును అలవరచు 

కొని మనస్సులోని పాశవిక భావములను (ప్రతోళనము చేసికొని ధర్మ 

శీలముతో మెలగి సర్వజనుల అభినందనములను పొందుచున్నది. అందు 

చేతనే ఆమె జగన్మాత, 

దుష్టచతుష్టయము కోటపన్ని శకునిచే మాయజూద మాడీంచి 
పాండవుల సృరె్యశ్వర్యము లపహారించి, పతివ్రత కురువంశగుణోత ర, 

భూపాలవల్ల ఫౌజనదీపిక అగు . పాండవ ధర్ముపత్నిని పరాభవించి, ఉత్త 
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ములు, కీలసం పన్ను లగు పాండవులను ఏీవాతిస్చముగ వాక్చరములతో 

పీడించుచున్నను, ధృత రాష్ట్ర) డు చూచియుచూడని వాని వోలె, 

రాజ్యాశతో, పుత్ర) పే)మలో అధర్భమార్లమవలంబించుట చూచి, 

గాంధారి మిగుల పరి తాపమొంది భర కు హి? పబేశము వేసినది, 

“*అభధాబప్ నహోరాజ ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ్, 

ఫుుత్రహార్గా ద్దర్హయున్రా గాంధారీ శోకకర్శితా, 
జాతే దుర్యోధనే తత్రామహామతి రభావత, 

సీయతాం పరలోకాయ సాధ్యయం కులపాంననః 

వ్యనదజ్ఞాత మ్మాతోహీ గోమాయురివ భారత, 

అంతో నూనం కులస్యాస్య తన్ని బోధత భారత 

మాని మెజ్డీః స్వదో పేణ మహాప్పు త్వం హి భారత, 

వూ చాలానామశిస్టానామభిమం న్థమతిం (పభో 

మాకులస్య క్షయే ఫో శే కారణం త్వం భవిష్యసి, 

బద్దం "సీతుం కోనుభింద్యాద్ద మేచ్చాం తం చ పావక్మ్ 

శమే స్థితాన్ కోను పార్టాన్ కోపయే దృరతర్ష భ, 

స్టృరంతం లా మూజనమిోాఢం సాారయిహ్యూమ్యుహం పునః 

శ్నాన్త్రం నశా ప్తి దుర్చుద్ధిం శేనుసే చేతరాయ చ, 
న వై వృద్ధ్ చాలవుతి ర్భవే (దాజన్ కథంచన 

త్వన్నే(తా స్పంతు తే వృతా మా శ్యాందీర్థాః |త్రహోసిమ! 
త స్టాదయం ముద్వ్శంచగా_త్తజ్య తాం కులపాంసనః 

తథా తేనకృతేం రాజన్ వ్యుత స్నేహన్న రాధిప, 

తస్య్మ్పపా_ప్తం ఫలం విద్ధి కలాంతకరణాయ యత్.” 

(సం - సభాపర్వం - 1 - 8 న్లో 

కవే పుతులకు మంచి మార్తము చూపవలెను సీను వారిని 

నాశ మొనర్చరాదు. దుర్యోధనుని నవనూసములు మోసి కంటిని" 
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తల్లినె న నేనే స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను. వాడు కులమునకు _అగ్జీ 

వంటి వాడు, ఈ దుర్మార్టుని దు శ్వేప్షలను నివారింపవలసిన తరుణ 

మాసనన్న మైనది ఇప్పు బుడుకు పించివచో కౌ*వవంస నాగమునకా 

సీవే బాధ్యుడవు ఆగుమవు”. ఇంతేంయు గాభారి వమి మాటాడ 

గలదు. ధర్శశీల యగుటచేత నే కు-డ్యబద్దలు కొట్టినట్లు ధర్మమును 

సూటిగ చెప్పినది. తెలుగుఫాంతముళో గాంధారి (కావదీపరాభవ 

వృత్వంతేము అంతయు నెరింగి విదురుం జో డ్మ-ని ధృత రామ) కడకు 

బోయి పాండవ పరాజయంబును, [(చెపది పరిభవ-బును దుర్నిమి 

తోత్పితియు చెప్పినది. 

దుర్యోధనుడు కులస్ప్ లను అవమాసిం చెను. ధర్మ ముల్లంఘిం 

చెను, రాష్ట్ర శేమమున కె ధృత'రామ్హడు నుని త్యజింపవ లెను, 

భారత దేశములో పు[తులక ళు రాజునకు ధర్మమే ఆరాధ్య మైనది: 

పూర్వశరాజన్యులు ధర్మముకొరకు భార్యను పుతులను తృణపా్రాయముగ 

త్యాగము చేసిరి, ఫుతితోభముతో. రాష్ట్రమునకు నష్టము కలిగింప 

నెంచిన, థృత రాష్ట్రుడు నిందార్లును, తం(డిక ౦కు తల్లికి సంతాన 

ముసె (పేమ అధికము. కాని గాంధారి ధృతరాషు" కంకు మనులకువ 

వహించి మంతివోలె భ_ర్టకు హితోపదేశము చేసినది. ఆమెయే 

నిజమైన పతి వత, అధర్మ మూర్షమున పడినభ రను సన్న్మార్షమునకు 

తి) ప్పుటకు (పయత్నీ ంపక పోయినచో ఆమె ('బతుకెందులకు ? ఇస్తు 

పుుత పేమకు ధర్నాచరణమునకు సంఘర్షణ తటస్థించినపుడు అ మహో 

మాత సక్వ్యిధర్శముల కత్యంత (పాధాన్యమిచ్చి (పమదో త్రమమొ 

విరాజిల్లినది. ఆ మాతృమూర్తి ఏవిధముగనై నను పుత్రుని సన్మార్ల 

ములో. పెట్టుటకు బహుధా కృషిచేసినది* మన్యు మూ ర్రియైన దుర్వో 

ధనునకు పాండవులతోడి విగ్రహము పాడికాదని శ్రీకృష్ణుడు 



భార కో ద్యానీము కిక 

ధృతరాష్ట్రుడు, భీమ్మ(దోణులు హొతోపచేశము చేసిరి, (శ్రీకృష్ణుడు 

రాయబారము చేయుటకు వచ్చునాటికి గాంధారి తన ధార్మికదృష్టిని 

ద్విగుణీకృతముగ వెంపొందించుకొని భర కుకూడ హితవుచెప్పుటలో 

వమా (త్రము చెనుకంజవేయలేను. ఆమె మనోధైర్యము (శ్రీకృష్ణ వేద 

వ్యాస ఛీప్మూది మహార్దులకు సహితము ఆశ్చర్యము కలిగించినది. ధర్మా 

ధర నిర్ణయములో ఆవుకు ఆమెయ సాటి. 

ధృతరాష్ట్ర) కు గాంధారితో దుర్యోధనుడు తనమాటను పూచిక 

నుల్లవలె తోసివేయుచున్నాడస చెప్పెను. అంత గాంధారి దుర్యో 

ధనుని నమాపించి ఇట్లు చెప్పెను, ధర్మంబును నీతియును చుట్టరికం 

బును నిజశ_క్రియు [బతుకు తెరువును నహాయంబును కొలది మాత్ర మే* 

కులజన చిత | పకారంబును పాండువు[(తుల బలపర్మాకంబులు తేలియు 

నట్టుగా తెజుంగు_ వడ శెప్పి, బుజ్జగించి. కినిసియు, అనేకవిధముల 

నచ్చ చెప్ప (పయత్నించినది. గాంధారి యొక్క- సత్య ధర్శ్మనిష్థ ఉత్తరో 

తృర రమణీయముగ జ్యోతివలె (ప్రకాశించినది. భారత సంగా)మము 

నకు సన్నద్దుడె రాజరాజు మాళ్ళజేవి చరణ సరోజములకు భ క్తి తో 

నమస్క-రించి సంగామములో జయము కలుగునట్లు ఆశీర్వదింపుమని 

కోరెను. అట్టి క్షి స్పపరిస్థితిలోకూడ పత్ర _(పేమయను లోభమునకు 

బానిస కాక తి)లోకములు (తి కాలములు మెచ్చునట్టు “ధర్శమున్న 

చోట జయము తథ్యము” అని చెప్పినది. ఇచట ఒక సంచేహముద 

యించును. తల్లి తనరక్కమును పంచుకొసివుట్టిన వ్యుతుని నాశనము 

కోరుట లోకవిరుద్దము కడా ! ఈ నందేహమునకు ఆ మహామాతమే 

ధ ర్మార్గయుక్కముగ (ప్రత్యుత్శరము చెప్పినది. 

“జూదము నప్పూడు సరషజనంబులుమా చి ఛభయంపడి యిస్పని యి 

మేదిని చీనలకుం గురుకోటికి మృత్యువు గాని నిజం బలతిం 
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బో దని యాడరె య'మ్మెయి నాదగుబుద్దికి 

వోచినసత్యము డొ 

మాదర పాటిలచే కొడుకంచు (వియోక్తులు వల్కి-న 

జంపు సెడున్ .”' 

(స్ప ఆ ద్వితీయ - 8) 

గవ జాదపి కఠో రాణి మృదూని కుసుమాదపి? అన్న మాటలు 

గాంధారిపట్ల అర్గవంతేములు. ధర్మ సుత శీమలలో వది అధికము * 

గాంధారివంటి ఉత, మ మహిళ ధర్శమునే (పధానముగ స్వీకరించినది. 

మానవులకు ధర్మము తరువాతనే మిగిలినవి ఆరాధ్యములస్ నొక్కి 

చెప్పినది, స్హీ్రలకు గురుసార; ధీరబుద్ధి సమస్యలను పరిష్కరించుపట్లు 

అవనరమని సూచితము, 

గాంధారీ చేవికి తనవు[తులనియు, అన్వప్వుతులనియు చేద భావము 

చేదు. భారత యుద్దములో కౌరవ సంపశ+రానంతరము. శ్రీకృమ్షు ను 

పాండవులను వెంటబెట్టుకొని గాంధారీ ధృత రాష్ట్రు లకు నమస్క-రింప 

చేయవలెనని తీసికొని వెళ్లెను, సుతే శోకతప యైన గాంధారి వ్యామో 

పాము పొంది పాండవులను శపింప నుద్యుక్తు రాలు కాగా వ్యాస 

మహర్షి ధర్మ పబోధము చేసెను. 

గాంధారి వ్వతళి కోకముతో వ్యానోహమువాంది తన తప్పును 

తెలిసికొని కౌంకేయులు నాకు గౌరవింపదగినవారనియు, దుష్టైత్మకు 

లగు తనన్నతులు తవు దుష్టత్వమువె3నె నా నాక మైనారని అంగీకరించి 

నది. ఆ మపహోనూతకు న న్వ పర భేదము లేదు. స్రిలలో ముఖ్యము గా 

అందరిని కన్న బిడ్డలవలె చూచు ఆదాత హృదయము ఉండుట. (పకేం 

సకు పా(త్రమ్హమె యున్నది. అట్టి తల్లులు జగన్మాత లై పూజ పొందు 

దురు. నవ చై ధవ్యములో కన్నీరు మున్నీరుగా నేడ్చుచున్న ప్రియ 



భారతో ద్యాసము ల. 

వ్యుతికయైన దుస్పలను చూచి గాంధారి ఎట్లు వగచినదో ఉత్తర దుస్థి 
తిని చూచి అశ్తు నితాంత దుఃఖము పొందినది, 

అషప్రకష్టములలో పు తేకోకము అత్యంత కష్టమైనది. తల్లికి గర్భ 
నోకమువంటి కష్టము మరొకటి లేదు. వు తేకోకము గాంధానియందు 

నూ గ్రీభవించినది. ఎట్టి రాతిగుండెకలవాసికై నను 'ప్రీపర్వము చది 

వినచో హృదయము శోకముతో నిండిపోవును. లోకములో ఒకబిడ్డ 
మరణించినచో మాత త్రహృదయము పొందు వేదన ఇంతింత అనరా 

నిది, అందులో గాంధారి దురోధనాదులను నూరుగురు వుత్రులను 

కని వారిని (ప్రాణాధికముగా పెంచుకొని వారికి సెండ్లిండ్లుచేసి భార్య 

లతో అచ స్టైశ్వర్యములను అనుభవించుట చూచి వృద్ధులై వారిని 

ఊతకోలగా సిడుకొని జీవింపనెచుచుండగా వారందరు సమూలముగ 

భీమ [కోధాగ్నికి ఇంధనముకాగా గాంధారి మాతృహృదయము ఎంత 
కోందినదో యోజించిన ఒడలు జలదరించును. ఆమె తనకు నమస్క-రింప 

వచ్చిన భీముని దీనాతిదీనముగా (పశ్నించినది. 

“అంధులకు నూతకోలగా నకట యొకని, 
నైన నిలుపక నూర్వుర నదయవృ త్తి 
మి)ంగితం 'దెవ్వ జేసియు మోకు నెస్టు, 

లాచరింపనివాడు లేడయ్యెనయ్య,” 

(స్రీ - ప్రథమ - 170 
“ఒక్కారుని సీను సంసక్ష, 
తక్కిన నంతటనె (ప్రతిన దప్పునె విభవం 
బెక్క-గ మోయన్న నతం, 

డెక్క-టి' రాజ్యంబు నేయ నీడె కుమారా. 09 
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పవి మాటణా * అమె హృదయము స్రుత్రకోకత_ప్పమై వెలు 

వడిన ఈ"కులు, (పత్యతురము ఆ తల్లి పొందిన దుఃఖాలిశయము తెలు 

ప్రచు నహృదయుల గుండెలు. విండుచున్నది. _ పుమైడుకోకముతో 
'తానున్నను స్మతకోకమున పొగులుచ్చు నెండ దాకివందిన. తీగ చంద 
మున నున్న |థ్రాపదిని సముచితముగ నోదార్చుట ఆ మహామాత 

యొక్కొ- ఉదా .త్రహృదయము తెలియచేయుచున్నది. 

“పుత్రి యిట్లగునమ్ము శోకము బొంది కుందుచు నున్న సీ 
గాత్ర మొండోొకకీడు పాటిలి కందు చాండుతనూభవుల్ 
పుత్రవర్లము గన్న గో నద భూరి తాపము బొందుడుల 

బొ త్రహీనత బడ్డ గొంతికి బాయ చేర్చునె నెవ్యగల్ ౫ 

(ప్రీ - ప్రథమ = 188) 
“పను చే నిట్టూారాశ్చెద, 

నను వీవ్రూరార్ప వలబె నాసీతెజుగుల్ 

విను మొక్క-రూప మన శే, 
మన గలదు విధాత [కూరుడై పజుపంగన్ ౫ 

(ఈ - (పథమ = 184) 

గాంధారీ తాను దుఃఖములో మునిగియున్నను కోడలై న 
(చొపది దుఃఖమును తనదుఃఖముగా భావించి సానుభూతి వహించి 

(చొపదిని ఓ దార్బుట గాంధారివంటి ఉ_త్రవు నారీరత్నమునశే చెల్లై 

నది. పరదుఃఖమును చూచి ఓర్వలెనివా రే సజ్జనులు. స _క్వేగుణ 
(పధానులై న మహావుకువుల చరిత నూనవాళికి మార్లదర్శక సూ[త 

ములను బోధించునుః 

ఆ మహామాత (శ్రీకృష్ణుని వెంటబెట్టుకొని యుద్ధరరగమున 
కరుదెంచినది. యుద్దరంగమున ఛ_ర్భృ భాతృ | సుతా)దుల మృత చేసా 



ములవై బడి దీనముగా విలపించు శ్రీల ఆకందనములు మిన్ను ముట్టి 
నవి. శోకము సముదిరూపమున (పత్యవమైనది. న్నతశోకము 
గాంధారియందు మూ క్రీ ఛపించినది. తనవ్మతుల పూర్యాన్నత్యమును, 
(పస్తుత దయనీయ స్థితనిచూచి కన్నీరు మున్నీరుగా వడ్చినది. దుఠర్యో 
ధనుని కశేబరము ఆము కంటబకుటతోడచే ఆ తల్లి మొదలునరికిన 
అరటిచెటువల మూర్భ బడినది. టె 

“ఈతేను రణంబున నెత్తి చనుచుండియును నెంతయును 

ఛకిగని నాకుం 
బీతియెనగం బలికి (బేమ మొలయం బొగడి చెద్దయు 

విసీతినిరతుండై 
చేతులు 'మొగిడ్చి జయసిద్ధియుగ ద్వన విశిష్టదయ నిమ్మనిన 

ధరం 
జేతల ననూన మగు నిద్దజయ మాతలకు నెట్లయిన 

సిద్దమగు నంటిన్ ,” 

(ఈ - ద్వితీయ - 29) 

జూదమున దుర్యోధనుడు చేసిన దుర్గ్మార్గమునుచూచి కొరవ 

ఫోటిక్సి మృత్యువగునని జనులు ఘోవించిరి, నామనస్సులో అట్టి 
భావమే కలిగినది. కొడుకని (ప్రియో క్రులుపలికిన చింపుపోన్రును కదా 
నేను చెప్పిన్నపకారము నింద పొందక మహోవీరనివతె సమరముచేసి 
పరలోక సౌఖ్యము పొందినాడు. ఈరాజు భీమ కంఠీరవముచే సంహ 
రింపబడెను, 

“విదురుడు దండి)యు దనకుం, 
బదివేలవిధముల జెప్ప బాటింపడు దు 



. ఆంధీ మహాభారతము _. ఉపదేశము 

ర్నదమున దగియిడుబుద్దులు 

విధి మూడినమ స్త్వృజేల విను నుచితో కుల్.” 

(శ్రీ - ద్వితీయ £0) 

గాంధారి పిమ్మట దుళ్ళాసనుని కశేబరమును చూచి, ప్రకేడు 

పూర్వము మహాసనభలోనికి, (ద్రుపదవు (త్రి సీడ్చి తెచ్చియున్నాడు. తత్ 

పాపఫలముగ దుశ్శాసనుడు మహోభీలభుజుడగు భీము గదాహతిచే 

భూామిమోద పడి అతనిచే [కొన్నెత్తురు (తౌగబడీయున్నాడు, పిమ్మట 

శకుని శరీరమును చూచి కౌరవులకు పాండవులకు వై రాగ్నిని (ప్రజ్ఞ 

లింపచేసినవాడు ఈతడే అని వాపోయినగి. 

గాంధారి తన దుఃఖమును మ్మాతమే గాక కౌరవ పాండవ 

వనితాజనముల హృదయగత దుఃఖమునకు (ప్రతినిసియై వెలువరించినది. 

కురువంశమున (బతివ్యక్షి! కలిగిన దుఃఖమును ఆ వంశములో వృద్ద 

యగు గాంధారికి చెందుట నముచితమె యున్నది. సమరాంగణమున 

తమ అత్మీయుల కళేబరములను చూచి హృదయ విదారకముగ విచా 

రించు కురుకాంతల ఒకొ|%-కంారినే (శ్రీకృష్ణునకు చూపి తన హృదయ 

మును చితహింస చేయు ఆచెదనమును వ(జ హృదయమును కూడ 

చీల్చి చేయునట్లు తెలిపినది. దుర్యోధనుడు చేసిన పాపమునకు - కురు 

కాంతలలో చాలవృద్ధ తరుణులందరు అనుభవించిన దుఃఖమునుదూచి 

ఆమె వికలమతిమై (శ్రీళృష్లుని నపీంచినది, 

సన్ని వేశములను వ్యాసమహార్షి మానవులకు పర మోత్కల్భష్ట 

మైన' ఉపదేశము చేయుటకనుగుణముగ తీర్చిదిదైను. పాపుల హృదయ 

ములు మాత్రమేగాక పుణ్య వంతుల హృదయములుకూడ ఇట్టివినమున 

తప్కమైనప్పుజెి లోకమునకు న్యాయ, భర్శములగూర్సి ॥ స్ఫ్భలి' కొంతే 

కలుగగలదు. ఒకడోనర్సిన పాపమువలన సంఘమున అనేకులు నశింతు 



శరకోద్యనము కైక 

రను (పకృతి సత్యము హృదయములో నాటుకొనినప్పుజే పాపభీతి 
అంకురించును, ఇట్లు లోకమున పాసభీతియు, అస త్యాధగ్న పరాజ్బు 

ఖత్యేమును గలిగినచో ధర్ధునంజ్ఞాపనమున  కవకాశ నేర్పడును. ఈ 

మహోేదేశముతో శ్రీ పర్వముత్క-ట శోకపూరితను గా రచింపబడి 
నది, భార లేతివృత్త ముతో నంబంధించిన గాంధారీ ధృతేరాస్త్రు)లు 

దురో ట్రననాది ఏకుల కాంతలు వారితో సంబంధము లేని ముగ్గ, నవ 

వధువు అయిన ఉత్తరకూడ కౌరవ స్త్రీలతో సరూనముగ సమదుఃఖ 
భాగిసియనది. ధర్భజుని దూత (పవర్శనమువలనను ధృత రాష్ట్రని 

చీశత్తవలనను నంభవించిన అనర్థమును _దౌపదీ గాంధారులు అనుభ 

ఫించిరి. పాప పరిణామరూపమగు యుద్ధ ఫలము ననుభవించుచున్న 

లోకము పరూపమున భగవంతునిగూర్చి 'మొర పెట్టుకొన్న విధమున 

గాంధారీవిలాపము ఒప్పుచున్నది. కావ్యన్యాయమ కూడ చక్కగ 
పోవీంపబడినది. అత్యుత్క-ట మైన పాపము చేసినవారు దాని ఫలము 

ఈ లోకమున అనుభఫించి తీరవలెను. సంఘమున జరుగు పాపములకు 

సంఘమంతయు బాధ్యత వహించక తప్పదు, దక్షు లెనవారు పాపా 

చరణమునెడ జె దాసీన్యము వహించుటకూడ పాపమునకొక విధముగ 
దోహదము చేయుటయే. ఈవిషయమును (శ్రీకృముకు “సారసు 
ధర్శమున్ విమల సత్యము బాపము చేత బొంకుచే” అను పద్యమున 
చెస్పెను. 

(పత్యత్ష పాప (పవర్శకులే కాక. పాపమును [పతిఖుటింపలేక 
ఉపేవీంచిన దక్షులు కూడ పాప ఫలము అనుభవింపక తప్పదని 
సారాంశము. గాంధారి (చొపది మొదలైన స లందరు పాప ఫలము 

అనుభవించిరి. సామాన్యముగ [ప్రజలు ఈ సత్యమును గుక్తెరుగక 

నిర్షోషులు బాధ చెందుట గాంచి ,దెవమును నిందింతురు. అందువల 
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ననే గాంధారి తనకోడం డకుకలిగిన దుఃఖముతోను వుతకోకముతోను 
తప్తమై (శ్రీకృన్ణుని శపించినది. వ్యామోహమెట్లు వివేకమును నశింప 

చేయునో తెలుపబడినది. గాంధారి, డాపది పరాభవమును తాను 

కలుగచేసికొని నివారించలేదను విషయము ఆమె గుర్తింపలేదు? 
గాంధారి చేత దురోధనాదుల అధర్మమును న్యాయని స్థైతవ లె ఖ౦డింవ 

చేయుట ధర్హుము బలవత ర మైసదనియు ధర్శజాదుల ధర్ము(ప్రవర్హన మే 

వారిని కాపాడినదనియు సెప్పించుట ఎంతేయు తెగియున్నది. తల్లి బిడ్డ 

లను (ప్రాణాధికముగ (పేమింపవలయును. దానితోపాటు వారిలోని 

లోపములను చక్కదిద్ది వారిని ధర్శమాన్షమున నడివింపవలసిన అవ 

సరము ఎంతేయు తెల్ఫికి కలదని నిరూవీతము. లేనియెడల దాని [పతి 

ఫలము వుతులలోవాటు తేల్లీదంశ్రులుకూడ అను భవింపవలయును. 

జీవులు చేయు శుభాశుభ కర్మల ఫలము పొందుట అపరిహార్యము, 

శంకర భగవత్పాదులు రాజరా జేశ్వరిని ప్రశంసించుచు “కు వృతో 

జా మేత క్షచి దపి కుమాతా నభవతి” ఈ వాక్యము గాంధారిపట్ల 

అన్వర్థము. గాంఛారి భారతీయ వమహిళామణి. 

23. దౌపది 

వ్యాసమహర్షి [_చొపదిని పరపత్నిగా చిత్రించెను. (ప్రపంచ 

మహేతిహాసము లన్నియు శ్రీ నిమిత్తముగ జరిగినవి. సీతొమహాసాధి( 

కారణముగ రావణసంహోరము, (చౌపదీపరాభవ కారణముగ కౌరవ 

నాశము జరిగినది. సమాజములో కలుగు సంఘుర్ష ఇలకు ఛ్రలకు జరుగు 

అవమానములు, వ్య కులలో ఆవేశమును ఎంతవెంచునో, భీకర పతెజ్ఞ ల 

నెట్టు చేయించగలవో, దోషముల నెట్లు దహింపగలవో, కనీవినీ ఎరుగని 

దారుణ పరిణామమున కెట్లు దోవాదము చేయునో (చొపదీపరాఛభవము 



భార కోద్యానము కేశి? 

వరూకించినది. సృష్టిస్థితి అలయములను మూడుశక్రులు ముప్పేటగానున్న 

నారు లే మహిళలు. భారతమహేతిహాసమునకు (జాపది నాయిక. 

కధయంతయు ఆ మూలశ క్రి కేం దముగా వేసికొని నడచినది, 

(డ్రాపది సామాన్య మూనవ భామిని కాదనియు ఆమె జన్నకు 

మహాపరమార్థ మున్న దనియు, అనేక సందర్భములలో మహర్షి సూచిం 

చియ యున్నాడు. నాలాయిసిమయైన బ్రంద్భ) సేన మౌద్దల్యుని అనుగ్ర 

హామువలన ద్రుపదునకు యజ్ఞ కుండమున లభించినది. ఆమె పరమ పతి 

(వ్రత, తపస్విని, పాండవధర్శపల్ని, ధర్భరత, అయోనిజ అని (పస్తు 

తింపబడినది. 

“కులపవ్నిత సి తేతరోత్సలకోమలామలవర్ల యు 

త్పలసుగంధథి లసన్నపోత్పలపత్త_) నేత యరాళకుం 

తలవిభాసిని దిన్య తేజము దాల్సి యొక్క-కుమారి త 

జ్ఞలనకుండమునందుబుగ్ణ (బనన్న మూర్తిము వంబుతోన్ .”) 

(ఆది = సపృమ ౬ 20 

(ద్రౌపది పర్మాకమ సంపన్నులైన ద్ఫుపదుగింట జన్మించి, భువ 

నెక పీఠులగు పాండవులను భర్తలుగా బడసి, ధర్మజుని రాజసూయ 

మున సామా జ్లీపదము నధిష్టీంచి (ప్రతివింధ్యా దిపు తులకు మాతయె, 

ఆభిజాత్యేము, సౌందర్యము, సంపద, ఉదాత్త గాంభీర్యము, అశ్నాఛి 

మానములతో వెలుగొంది, భారతీయముహిళామణిగా (పతి భాసించినది. 

ఆమె సర్వళుభ లత్ణ లశ్షీ తాంగి. అయినను ఆమె వమాతమును ' 

గర్యమును పొందక సత్య భర పరాయణమై (పవ _ర్థించుట స్తుతింపదగి 

యున్నది. 

జ్ఞాతులొడ్డిన మాయజూదపుటురులలో ధర్మజుడుచిక్కి- రాజ్య 

సర్వస్యము ఓడిపోవుటచే కురుకులాపశదుడై న దుశ్శాసనుడు ఆమెను 

4 
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మహాజన సమక్షమున పరాభవించెను. దుర్యోధనుడు (జోపదిని తేన 
తొడ నెక్కరమ్మని సంజ్ఞ చేసెను. సైంధవుడు, కీచకుగు మొదలై న 

వారు ఆమెను సీచాతినీచముగా పరాభవించిరి. ఈ కష్టములనన్నింటినీ ' 

ఆమె భూమాతవంటి నహనముతో నోర్చినదే కాని సత్యధర్ణములను 

పీసమంతేయు వీడలేదు. (జ్రాపదీమహోాసాధ్ధియొక్క- కష్టసహిమ్షుత్వము, 

అచంచల పతిభక్తి ధర్శుపరాయణత్యము; ఆము జీవిత విజయ సౌధము" 

నకు సోపానములైనవి. ఈ సద్దుణములు (శ్ర్రీలకందరకు అనుసరణీ య 

ములు. ఈ అభ్మిపాయము [దౌపదియ సత్యభామకు పతివ్రతా ధర్మ 

మును ఉప 'దేశించుచు, ఇట్లు పలికినది, 

“కరము దుఃఖపడిన గాని యొక్కి-ంత సౌ 

ఖ్యంబు ధర్మ? తీయు గలుగ చెందు 

జూడు మబల భర్సృశుళూ/షఫలము సం 

తత శుభంబు నంద ధర్ము వొదవు.” 

(అరణ్య ఎ పంచమ - లక్స్ 

గృహిణీ గృహముచ్య తే” ఇంటి గౌరవమంతయు ఇల్లాలిమై 
అధారపడియున్నది. గృహిణి భర్కయొక్క- ఆదాయమును మనసులో 

నుంచుకొని వృధావ్యయము తేగ్గించి, సదనమును శాంతి సదనముగా 

రూపొందించు కళాకౌశలము కలిగియుండవ లెను. శ్రీ జీవితదశలలో 

అత_వారింటిలోనుండు దశ ఆమె జీవిశములో నవవసంతమును కలిగిం ప 

చేయును. అది అత్యంత (ప్రధానమైన దశ. అంతవ3కు వుట్టింటిలో 

నున్న (క్రీ పరిణయానంతరము అత్మింటికి వెడలి ఆ వాతావరణమునకం 

అనుకూలముగా తన్ను తాను మలచుకొనుబలోనే ఆమె నేర్పున్నది. 

శదియే జీవితవిజయమునకు మొట్టమొదటి సోపానము. సామాన్య. 

ముగా ప్రక పుట్టింటివారు అత్యంత (పేమప్యాశులగుట భర ర్ఫతరపున 
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వచ్చినవారు సరులుగాతో చక నహాజము. దీనివలన అనేకము'లై న 
అనర్థములు కలుగును, (చాపది అత వారింటిలో నుండి అత్తయొక్క_ 
పొగడపొండిన గొప్ప కోడలు. ఆమె అతిథులను అభ్యాగతులను 
చదసాదలను కన్నతల్రివలె (చేమించుటచేతచే ఆమె మాతృహృద 
యము జాలునారి ఆము గొగవము ద్విగుశకృతమగును. (చొపది మహో 
సాధ్వియొక్క- సేవా తాత్పర్యము దుర్యోధనుని అసూయకుకూడ 
పాత మైనది. 

“జన్నంబు చరడంగ సకలభూముల 

నుండివచ్చిన రాజన్యవరుల నవని 

సురులను వైశ్యుల ళూద్రుల నాత్టీయ 
బంధు సుహృృధర భట నియో 

జనులను పేదల సాధ్గుల నిత్యంబు 

దాన పరీశ్నీంచి తగ వెజింగి 

యన్నంబు దయ బెట్టి యందలు గుడిచిన 

దనుమధ్య యర్ధ ర్యాతంబు నవుడుగాసి 

కుదువ దై కవులాన్నీ, (దొపది ... * 

(సభా - ద్వితీయ - 116) 

సంసార రథమునకు భార్వాభర్సలు గుజ్డములవంటివారు. చిరు 
వురు ఒకరినొకరు అర్థము చేసికొని కలసి మెలసి (పవ రించినవుజే ఆ 
నంసార రథము పిడుదుడుకులు లేకుండ పయనించి గమ్యస్థానము 
చేరును, కుటుంబముయొక్క_ బాధ్యత సముచితముగ భార్య స్వీకరించి 
వనవుడే ఆ కుటుంబముయొక్క_ (పతిష్థ, నిత్యా భ్యదయము బ్రినువు 
.డించును, [దోవది, అత్తను, పతులను, ఇంటికివచ్చిన చుట్టపక్క_ము 
లను ఆదరించి అత్ర్హ్రయగు గుంతీమహా దేవిని సేవించిన విధము, 
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“అఖండభాండా గారపూరితంబులై న యగుణ్యమణికనకాది వస్తు 
వులును, (ఒతిడినవిహితంబు లయిన యాయ' వ్యయంబులు నా 

* యజుంగవి యదియు లేను గోవాలజనంబులు దుదిగా గల 

సకల _భృత్యజనంబుల జీవితంబుల నరసి యేన నడవుదుం 

బరమయనోధను లగు పాండునందనులు నిజకుటుంబ భారంబు 

సర్యంబు నాయంద ౫మర్సించి, తారు నిర్భగు లై యిష్ట వ్పహో 

రంబుల నుండుదు లే నెల్ల వెంటల సపిమత్త నై వర్తింతుి 

(అరణ్య - పంచమ _ లీ07౧ 

ధర్శవిశారడమై (జొపదివేసిన (ప్రశ్నలు ఆజన్మయోగి, సత్య 
ల ట్ వ్ వద నే ఇ శ (వతుడ్కు (ఈ ప్నాజ్డూని అయినఖమ్మనకే చిక్కుముడియైనది. ధర్మ 

సంబంధమైన పరిజ్ఞానము వురుషులకింత అవసరమో ప్రలకో అందున 

'రాజపుతికలకు అవశ్యకముగా అంతే అవసరము. 

మహాపత్మివతీకు పరాభవము తలపెట్టుటవలన ఎన్నిసంఘర్ష ఇలు 

ఎంతమంది వ్వ కులతో అవేశములు - డానిమూలమున నంఘ్తు కుల్క 

నాశమునకు ఎట్లు దారితీయునో సభా నర్వవృత్తాంతము నిరూపించినది. 
భమ్మ, (దోణాదులు తేమ కళ్లెదుట. జరుగరాని అధర ము. జరుగు 

చుండగా కూటికొరకు నోరి తక డఊరకుండుటకంకు అన్యాయ 

మేమున్నది ! అధర్మమని వారు ఎంతమ్మాతము నిరూపించ లేదు. 

ధృతరాష్ట్రుడు (గుడ్డివాడై ప్ముత్యప్రేమ పాశముతో బంధితుడై దుర్య్యో 

ధనుని అకార్యములు భూచియు గర్హి ౦చకపోవుటచే ఎన్ని యో ఉప 

[దవములు కలిగినవి, ఏనికన్నిటికి మూలకారణము [చొపదీపరాభవ మే. 

(చొపదీ పరాభవమనెడి అరణియే కౌరవవంశారణ్యమును సమూల 

ముగా నాశము వేసినదసి భట్టనారాయణుడు చెప్పినమాట అత్సరాల 

సత్యము, 
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పరా|కమ నిధియెన దు"పదుని ప్యుతికై, జగన్నాథుడై న 

(శ్రీకృష్ణుని సోదరియి సుభ.దకంకు గారవము పొందినది పాండవ 

ధర్భపత్ని శారవులచే పరాభవింపబడి దక్కు-లేక అల్లాడి శ్రీకృమ్లునిచే 

శాపాడబడినది. ఇట దై వముయొక దుర్విపాకము సూచితము, 

[చొపది భయా రయె ఆ రజన శరణ్యుడై న జగన్నాథుని శరణు 

చేడినది. ఆపత్ నము[దములో మునిగియున్న వారికి తీరము చేరుటకు 

ప ఏ నౌ హించుట క 
(శ్రీకృష్తపాదాంబుజ ధ్యానమను క్ర అధిరోహిం _రృవ్యమని 

"తేలియ చెప్పినది. 

“వుహాపదలకుం బరిపారణంబు హరిస్మరణంబసియని తన 

హృదయ ఫుండరీకంబునం బుండేరీ కాదు నిషేపించుకొ నెను?) 

(విరాట - క్యొతీయ - 107) 

(జాపదిసాధ్విః (పవర్తనము భారతీయగ్భహిణుల కెల్ల మార్త 

దర్శకమైయున్నది. ఆధునికులు ప్రాకు పహాక్కు-లు, వ్య క్రితము 

"లేకుండ పురుషులు అణచి పెట్టనారనియు అనాదికాలమునుండియు శ్రీ, 

పురుషులు చేయు అన్యాయమునకు బలిపళువగుచున్న దనియు [పవా 

రము చేయుచున్నారు, త్రీ భర్తకు, అత్తకు, ఆడుబీడ్డలకు, ' వమురదు 

లకు, సేవచేయవలసిన సేవకురాలనియు, బిడ్డలనుకను యంత్రమనియు 

వంటయింటిలో గొడ్డువలె చాకిరీ చేయు ఒక వ్య క్రి త్యములేని కీలు 

బొమ్మగా భారతీయ క్రీ యున్నదని "చాలమంది చెప్పుచున్నారు. 

వ్యాసమహార్షి చిితించిన ్రీరత్నోములను పరినీలించిన చో వెన 

'సేర్కొ-న్న(ప్రచారము సత్యదూరమని "తేట తెల్ల మగును. ఆర్ష మునీశ్ళ 

రుల దృకఎథములో పతి్షివతయనగా పతిమాట ధర్శ మైనను అధర్మ 

మైనను వంతేపాడుచు, గంగిరెద్దువలె తలయూవుచు అస్యతంతురాలు 

నూత్యము కాదు. భారతీయ గృహస్థాాశమవ్యవస్థ అత్యంత పవి(త్రే 
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మైనది. భార్యాభర్హలకు అంచు సమ్మపాధాన్యము కలదు. భర్త 

ఎక్కువ భార్య తక్కువ, అనునది మనము కల్పించుకొన్న టే. తీగకు 

వీణకు, లతకు వృశ్షమునకు; రథమునకు చక్రమునకు; స్రుహ్పమునకు 

పరిమళమునకు కల మధురాతి మధుర సంబంధమే భార్యా - భర్తల 

సంబంధము. జీవితమపహాోనాటకమున సమస్యలు, కష్టములు, దుఃఖములు, 

సంతతము ఎదురగును. అట్టి క్లిష్ట సమయమున భర్తకు చేదోడు 

'వాదోడుగానుండి సీడవలె అనుసరించుచు భర్తకు హితోపదేశము 

చేయుచు ఆతనిని అధర్మకృత్యములనుండి చతురముగా మరలించుచు 

ధర్న పవణ వదయునిగా, తీర్చు ఉ త్తమవ్య క్రీయే భార్య సంసార 

రథమును ఒడుదుడుకులు లేకుండగా నడపించునదియే పతీ(వత. ఆయా 
సందర్భములలో భార్య మంతివోలె భర్తకు ధ ర్నాఢర్థుని క్షయము 

చేయుటలో తోడ్పడవలెను. ఇదియే (జాపది చేసెను. 

ఆమె అదిగ ర్ఫేశ్వరి మహాసా(మాజ్ఞి అంయ్యును సకల సీమంతినీ 
మతణిగా (పఖ్యాతి వహించెను. ఆ ఇల్లాలు దురద్శష్టవశమున భర్త 

అతో అరణ్యవాస సమయమున అజ్ఞాతవాసమున ఎన్నియో కష్టము 
లతో అలమటిం చెను. ఆమె మానవతీలలామ అగుటచే పూర్వవై భవ 
స్మరణ చేసికొని, (ప్రస్తుత కష్టములలోని భర్తల దైనృస్థితికి ఎంతయో 
కుఏంగినది. -ఆ ఏరనారీమణి, భర్తలకు శతు)సంహోరము చేయ(పోత్స 
హీంచినది. అరణ్యవాస సమయములో ఆమె ధర్శజునితో మహోప 
న్యానము వేసినది. “ధృతరాష్హుడు కొడుకుమాట విని కూూ9రు డై. 
పాపబుద్ధితో మీ రాజ్య వై భవమును అపహరించి అరణ్యమునకు పాల 
[చోలెను. ఆ పాపాణహృదయుడు సుతుని దుష్కూ-ర్యమును ఖండించి 
చక్క-దిద్దలేదు. సీఠమ్ములై న పాండవులు మహాపర్శాకమ సంపన్ను 
లయినను దుఃఖసము[దములో మునిగిపోవుటమూచి ఊరకుండుట 
న్యాయమా 1 ఫుట్టిననాటినుండి. అపశార మే వృత్తిగా కల్లీన కోరవులన 



భార్ కోద్యానము ర్లిఢ్గీక్ర 

నిగ9హీంప చేయుట అవశ్యకర్నవ్యము. క్షమా తేజంబులను ఆయా 

కాలానుగుణముగా [పయోగింపనేరని రాజునకు (శే నుస్పానగూడదు.* 

వమ అన్ని వేళలందు తగదు. ఇది తేజస్సు కనువై న సమయము. దుర్మ 
దులగు దుర్యోధనాదులను, నీతమ్ములచే సంహరించుటకు ఆజ్ఞఇమ్ము.” 

అమె ఉత్సాహ పూరితమైన వాక్యములు భర్భృ(పేమను వ్ఠ 

నారీధర మును నిరూపించుచున్నది. ధర్శరాజు సమచిత్త ముతో ఆమె 

మాటలన్నియు విని ఇది 'లేజస్స్పుకు ఉచితమైన సమయము కాదనియు 

అట్లు చేసినచో _పతిజ్ఞా భంగమగుననియు నెమ్మదిగా చె మెను. (_చౌపది 

తన మాటలను భర్త పూచికవుల్లవలె తీసివేయుచున్నాడను శ్వ సహ 

జమైన కోపముతో హేతుపూర్యక ముగా (పన్నిం చెను. 

“ధర్శదూరులై న ధృతరాష్ట్రాలందు ధర మేమిచేయును ? 

వధింపవలసిన వారిని వధించుటయీ కర్వవ్యము. ఆర్యులకు ీంనతయు 

అనార్యులకు ఉన్నతియు .కలిగినది. అనార్యులై న శత్రువులు చుట్ట 

ములా? అర్యులు శత్రువులా ? పురుషకారము, విధి, అనువానిలో 

పురుష కార మత్య ధిక (పధానమైనది. దై వమానుహములు కర్మఫల 

(పాపి కి నిమిత్ఫము. వుుపములు అర్ధసిద్ధిని నిర్ణయించి కర్మంబునందు 

కృతో త్పాహులు కావలెను. అట్టి వానికి దైవము సాయపడి కర్థుసిద్ధి 

కావించును. ఉత్పాహవంతుడు నువ్వులందు ,లేలము కాష్టములందున్న 

అగ్ని ఉపాయ పూర్వకముగా యత్నించి పొందును. ఏ పనియు చేయ 

కయ్ ఫనితము సిద్ధించునా?” 

“వడు నిమ్ముగా దున్ని వీజములు నలి కరి కుం డున్న 
Mn 5 

దడయక వర్థంబు గురిసి కావించు దత్సలసిద్ధి 

నడుమ బర్జన్యు డన్ముగహింపనినా డేమి సేయు? 

గడగి చేయం గలడానికి సేయునుగాక కర్షకుడు” 

(అరణ్య - (పథమ - 285) 



స్రీగ్లశీ అంధక మహాభారతము = ఉపదేశము 

కర ]ఫలంబులు దివమానుపసిద్ధంబులు అయినను ఫురుటో 

త్చాహ సముపార్టి కంబులయిన సుస్టిరంబులయి సురశ్నీ తంబులయి 

వరిల్లు ననీహమానుడయి దై నపరుం డయినవాడు నిరిలోని యాన 

పాాతంబునుంబో లె నవసన్నుం డగుం గావున గర్భఫలసిద్గి నిశ్చయించి 

యుత్సాహవంతుండ వయి వీమునుజల పరాక )ంబునం బరుల జయించి 

మనయందలి యక్థికృృళత్యం బపనయింపుము, ఈమహో పన్యానము పరి 

శీలించినవో, చాపది అసామాన్యవనితామణియనియు,; రాజనితి, 

ధర్మాధర్శవిచ కణ, నంభాషణాచాతుర్యము. కల ఏరపక్నియని చెప్ప 

కయే చెప్పుచున్నది. పురుషుని ఆంతరంగిక జీవితము, భావ్యాజీవిత 

మును ప్రభావితము చేయునది ఉత్త మభార్య. 

అస్నృద్దురు దేవులు ఆచార్య జోగారావు "మహోకవిమార్షముి” 

అను [గంథములో వ్యాసమహర్షి చిత్సించిన దా)పదికి, తిక్కన్న 

గారు తీర్చిదిద్దిన తెలుగు అడబడుచు అయిన దాపదికిని కల తార 

తేమ్యము ఏవరించిన విధము హృదయంగ మము. 

తిక్క-నార్యుడు సై రంథీ) వేషములోనున్న చా)పది గడుసుతన 

ముతో, నీచక్తీచకుని ప) తానము చేసినవిధము నాటకీయముగా  చితి)ం 

చిరి. ఆమె ఉపాయముగా అపాయమును తప్పించుకొ నెను. చతురు 

పాయములను కీచకునివై ఉపయోగించినది. 

“నాయున్న బాము దలపవ 

యీోయొడ లీ-చీర యిట్టి యేవవు జందం 

బొయన్న మదనవికృతిం 

జేయు ననుట యెంతయును నిషిద్ధము గాడే.” 

(విరాట - ద్వితీయ _ 49 

“దనునేె యిమ్మాటలాడ సజ్జనుల కాడు _ 

బుట్టునులతో" డ నీవును బుట్టినాడ 
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నట్లుగాకయు హీనవంశా భిజాత 

నై పతివ్రత నగు నన్ను నడుగదగునెం) 

(విరాట - ద్వితీయ - 50 

చిన్నపద్యములో ఎన్ని యో భావములు ఇముడునట్లు చేయుట 

మహాకవికి మ్యాతమే సాధ్యము. ఆమె (ప్రవర్తన ఎట్లు గడుసుగా 

నున్నదో, పలుకుబడికూడ అంత వేడి(ను, వాడిగను సాగినది. తుదకు 

ఆమె ఒరదూసిన కరవాలమువంటి నమాసముతో కీచకుస్క భర్మల 
పరాక్రమమును జేరొ-ని జంకించినది. 

పతుల ఎదుట నీచకీచకు.కు విరాటరాజు సభలో సై రంధ్రీవేహ 

ములోనున్న (జొపదిని పరాభవిం చెను. విరాటరాజు “కిం” అనకుం 

డుట ఆ వీరనారీముణి కోపాగ్ని (పజ్వరిల్ల జేసినది. ధర్శలోపము జరుగు 
టకు ఆమె ఎంతమాతే)ము చలింపక సూటిగా (పశ్నించినది. 

“ఈ నరపతి ఆబ్గానమున ధర్మమును కుతుక నొక్కు-చుండగా 

నొకరై నను న్యాయము, ధర్శము చెస్పువారు చేరా? ఇందరుచూదు 

చుండగా నిమ్మెయి పతివ)తిను, పరమసాధ్ధిని, అనిందితశీలను నీచ 

కీచకుడు వస్ర్రీలకు, వ యుగమునందును చేయనట్లు పరాభవింపగా 

ఒక్క-సికె నను కృపకలుగ లేదా! అధర్శ్మమును నివారించుశ క్రి, దోపి.ని 

దండించు వక్తి "లేడా ౪) 

ఈవిధముగా జాిపదికళొలువులో నిలబడి పీరఠనారీవుణినతె 

సంభాషపీంచుటచూచి ధర్భరాజు అమెను నాట్యకత్తె తో పోల్చెను. 

అందులకు తోకతొక్కి న అడశాచు పామునలె 

“నాదువల్ల భుండు నటుడింత నిక్క_౦బు 

పెద్దవారి యట్లు ప్రి ్ న వారు 
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$40 అంధ మహాభారత ము ఎ ఉసజీశము 

గాన బకులవిధమ కాక యే శె లూషి 

గా ననంగ కాదు కంక భట్ల. 

“అట్టగుటం చేసి నాకు నాట్యంబును బరి చికంబ మత్సతి శే లూ 

షుండ కాడు కితవ్రండునుం గావున జూదరియాలికి గబువ 

చందం బెక్కాడియది? 

(విరాట _ ద్వితీయ - 152, 158) 
అసి పలికినది. 

ఇంత తీవ్రముగా వేడిగ వాడిగ సమయోచితముగా, మాటాడ 
ఆతు పిత్యయముగల జాపదికే చెల్లినది. అవమాన 

ఛారముతో నిండిన చాాపది మెల్లగా మహానకమునకి పోయి వాయు 
పుత్రుని పిబోధించి శతు పతీకారము చేయించుకొన్న నేర్పు అన్య 
కాం తాదుర్రభము. కీచకుని రహస్యముగా భీమునిచే సంహరింప చేయు 
నాటకమునకు ఆమెయే పథకము వేసినది. శతు)జనసంహోరము చేయు 
టకు సర్వమును సుసంపన్న ముచేసి కీచకుని నర్వనశాలకు వచ్చునట్లు 
అంగీకరింపచేసినది. [చొపదియే కీచకుని మానసికముగా సంవారించి 
కాయికముగా భీమునిచే సంహరింప చేసినది. ఆమె మంత్రశ కి కిది 
చక్క-ని ఉదాహరణము. పరాభవింపబడిన అభిమానవతి పరపత్ని ఏమి 
చేయవలెనో ఎట్లు చేయనలనో చేసి చూపించినది. 

థ్రాపది కాత్మా_లికోచేేకమునే ధర్శజుని నిందించినను, తరు 
వాత -పశ్చాతాపము పొంది, ధర్నజాని మహిమను, ఫమారునుల పూర్వా 
న్న మును సస్తుతేడై న్యస్థిటికి కల తారతేమ్య యును చూపి తన 
దుఃఖము తేవిపోసినది అమె తనకు కలిగిన దుఃఖమున కం”కు 
(పియభర లకు కలిగిన దెన్భమునకు మిక్కిలి పొక్కి పొరలినది. 

కుంతీ, దెొపదుల అనుబాభము సకల వీమంతిసీమణులకు మూర 
ర్ దర్శకమ.. అత్తా కోడం[డు అనగా కుతీ, దాపదులనుచెక్సి మరొక 
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రిని చెప్పవలెను. అమె తన గోడు ఆర్చు, తీర్చువాడగు  భీమునకు 
విన్నవించుచు 

“గాంజికి నంత నెఅవ నూ 

కంత వెజువ దె వమునకు నంత వెబివ న 

త్యంతక లుపాత్బు విరటుని 

కాంతకు నే వెబుతు బనులు కావించునెడన్.” 

“పని వంప గాని యొకతకు 

బని సేయ చెబుంగ నన్ను బని గొనునెడ 'బాం 

డుని యగ )మహిపీ. కొంకుచు 

బని గజిెవెగు చందమునన పనుచు “బబుగ వే.” 

(విరాట - ద్వితీయ - 185, 219) 

(డొపదికి అత్త గారన్న అంత వెజుసు లేదట. అవును తమవిధి 
తాము నిర్వహం౦చుకొనువారు ఎవరికిని భయపడనక్కొ-ర లేదు. గడుసు 

అత్త గారు కనుక కుంతి పనినేల్చేశు విధమున ( దొపదిని పనిగొనునట. 

అట్లని అత్తకు ఆమె సేవచేయుట మానలేదు. ఈనూటలు కుంతిని 
గూర్చి _దౌపది అమె పరోశములో చెప్పుట [ద్రొపదయొక్క. సౌజ 
న్యమును తెలువుచున్నగ. కుంతీచేవియు (దాపదిని కన్నబిడ్డవల గార 
వించి ఆమెకు కలిగిన పరాభవములన్నియు తనశే కలిగినట్లు "బాధపడి 
నది, ఆమె (శ్రీకృష్ణునితో (జాపదినిగూర్చి 

“రాగ ద్పకులక్0"కు నయ్యనుగుగోడలి కెక్కుడు గూర్చు” అను 
పద్యము గమనా ధ్రము, 

(ఉద్యోగ - తృతీయ _ 187) 
(చౌపది తొను కుంతినుహోః BE కోడలనఫయు, కుంతీ బేవి 

(చోపది తనకు పీతిపాత)మైన కోడలని, చెప్పుకొనుట ఆ ఉభయుల 



కేతకీ అంధ్య మహాభారతము _ ఉపదేశము 

సౌశీల్యము తెలుపుచున్నది. లోకములో అతాకోడం(డ్రకు వైమనగ్య 

ముండుట సహాజము. దీనికి అపవాదము కుంతీ (జాపదులు, 

[చొపది కార్యళూరతే3 సంభాషణా చాతుర్యమ
ు, విరుద్ధ కార్యము 

సాధించుకొను నేర్పు; భీముని మెప్పుపౌందినవి. అనాడు నరకాసుర 

సంహారము (శ్రీకృషుడు సత్యభామ సాయమున చేసినవిధమున 

భీముడు (చొపది సహాయుడై._ కీచక సంహారముచేసెను. తిక్కన్న గారు 

(డ్రాపది చేపాముఖమున పతివితలజ్ లికి పోయిన నీచకీచకుల గతి 

ఇట్టగును సుమాయని 'పాచ్చరిక చేయుచు, (డాపదిచేసిన చేష్టలను 

చలన చితములోవ లె చిత్రించినారు. 

“వరాచుచు జేరి (వేల్మిడుచుచుం దలయూచి విలక్షచిత, యె 

యాచపలాత్నీ ముక్కు_పయి నంగుళముం గడియించి దీనికై 

కీచక యింత చేసితి సుఖత్వము బొందుదుగాక యింక న 

శ్రేచిన నిట్లుగా కుడుగునే యనుచున్  వెజగందు చుండగన్ ౨” 

(విరాట = ద్వితీయ - తీ56) 

ప్రియనాయకుడై న భీముని ధైర్యవహిమను నిర్వికారతను 

ఉళ్చాహమును, మహోబలమును, ఉత్త మనాయక త్వేమును; సముచిత 

ముగా (పస్తుతించినది. పూర్వము “దుర్వారోద్యమ బాహువికవు 

నిర్గధన _విడ్యాపారగుల్ మత్చతుల్” అన్నమాటను సార్దకము 

చేసికొన్న వీరపత్ని యె (జొపది. మత్స్య దేశమున దుశ్చారితుడగు 

కీచకుని తొలగింపచేసి సుందరీమణులై న పతివతల పాలివత్యమునకు 

అమె రత కలిగించినది. భీముని కీచకవథకు నాయకునిగా వహించి 

విరుద్ద కార్యమును సంఫఘుటింప చేసికొని (డాపది రమణునిగా శాపించు 

కొనుటలో (డాపదికి (జాపదియే సాటి. 

(శ్రీకృష్ణుడు రాయబారమునకు _ హస్పినావురమునకు "వెడలు 

చున్నవుకు ధర్ణజాదులు తమతమ అభిప్రాయములు (పకటించి, శాంతి 
. mr Fe. 
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మం[త్రములు వల్లించిరి. (చాపది తనమససులోనున్న ఆవేదన ఉండబట్ట 

"లెక తాను పూర్వము పడిన భంగపాట్లన్నియు హృదయవిదారకముగా 

వివరించి తన వీరపత్నీ ధర్మమును సార్థకము చేసికొనెను. ఇచట ఆమె 

(పదర్శించిన వాక్ చాతుర్యము పాండవుల అభి పాయమును గౌరవించు 

చున్నట్లు కన్పించి సంధిపొసగకుండ చేసి శత్రుపతీకారము వేయుటకు, 

భర్తలను (ఫోత్సహించినవిధము త తీయ కాంతయెన (కాపదిశే తగి 

యున్నది. ధర్మనందనుని పలుకును విన్నంతనే ఆమెహృదయము కోత 

కుళముని ఉడికివోయును. మోమున దెన్ఫము ఆవరించి కోపముతో 

శారితో నిట్లనెను. 

“ఒకవేళ దుర్యోధనుడు సైన్యముతో యుద్ధమునకువచ్చి 
మోాదపడినను పాండవులు పోటునకిచ్చగింతురొకా పోదురో కానలకు? 

ముందు తేల్పుకొని పిమ్మటనే సంధికిపొమ్మాని (శ్రీకృష్ణుని పాచ్చరించి 

నది. (బొపది తన పుట్టింటి గౌరవము 'మెట్టినింటి గౌరవము. విశదీక 

రించి నీవు సుభద్భకంచు మిన్నగా గౌరవించు నన్ను నీ సోదరి యిట్లు 

సీచాతిసిచముగా అవమానించినను సీవ్ర క దాసీన్యము వహించుట 

పాడియా ? అని (గుచ్చిగుచ్చి (పశ్నించెను. ఆ మానవతీలలామ తన 

మనసులోనున్న అవేదనము కోపము అణచుకొన లేక బంధురమైన 

(కొమ్ముడి (గమ్మున విడ్చి, చెం|డుకలను నలచేతబూాని, అసితచ్చవి 

బొల్చు మహాభుజంగమువలె విలసిల్లి ఏిరపక్ని వలె సంభాపీంచినది. ఈ 
"వెంటుకలు పట్టి ఈడ్సిన దుశ్శాసనుని తనువు ముక్క-నుక్క- లై పోయిన 

"కాని రాజరాజు పీనుగు తాను ధర్మరాజు చూడకపోయినచో భీముని 

గద, అర్జునుని గాండీవము, కాల్పునాయని "తెగేసి చెప్పినది. “కాశికా 

కక్తియై గర్జించి భర్తలను ఏరులుగా (ప్రోత్సహించిన వీరనారీమణి 



క్రవద్రి.. అంధశమహాభారతము బా ఉపదేళము 

(బొపది. ఈ ఘట్టమును తిక్క-నార్యుకు శిల్పకళాశోభితముగా చిత్రించి 

తన కావించినసృష్టై అన్యులకు చేత కాదన్నట్లు విసిర్మిం చెను, 

“వరమున బుట్టితిన్ , ఛరతవంశము జొచ్చితి; నందు బాండు ఖూ 

వరునకు గోడవె తి 3 జనవంద్యుల బొందితి ; సీతివి కమ 

స్థిరు లగు వుతులం బడసితిన్, సహజన్నుల (పావు గాంచితిన్ 

సరసిజనాభ యిన్నిట (బశ స్తికి నెక్కిన దాన నెంతయున్ .** 

“శన సుభ (దకంకు గడు నెయ్యము గారవముం దలిర సం 

భావన సేయు ; దిట్ట నను - బంకజనాభ! యొకండు రాజసూ 

యావభ్ళథంబునందు శుచియె చెనుపొందిన వేణి వట్టి, అయా 

యీవుకు సూడగా నభకు నీజ్చె గులాంగన నిట్లానరు రే 2? 

“ దోవది బంధురం బయిన కొమ్మూడి (గమ్మున విడ్చి, 

'నెండుంకల్. 

దా వలచేత బూని యసితచ్చవి బొల్బు మహోభుజంగవెరా 

నా విలసిల్లి (వేల మనంబున బొంగు విపాదరోపముల్ 

'గావగ లేక బాప్పుములు (గ్రమ్మగ దిగ్గనలేచి యార్శయై.”? 

గోవిందు ముందటం బెట్ట యిట్లు సియె, 

“ఇవి దుస్ససేను వేళ్లం 

దవిలి సగము (ెవ్విపోయి దక్కినయవి; కౌ 
రవులకడ దీజుమాటల 

యనసరమున దలపవలయు నచ్యుత! ప్నిన్ 

(ఉద్యోగ - తృతీయ - 108, 110, 112, 114) 



భౌర తోజ్యానము EL] 

“ఈ నం|డుకలు వట్టి యీోడ్చిన యా వేయి 

దొలుతగా బోరిలో దుస్పసే 

తను వింత లింతలు దుసియలై చెదరి రూ 

పటి యున్న గని యడుకొటు గాక 
యలుపాల బొనుపడు నట్టి చిచ్చే యిది 

చెనుగద వట్టిన భీమ సేను 

బాహుబలంబును బాటించి గాండీవ 

మను నొక విల్లప్పుశును వహించు 

కల్ వికంమంబు గాబ్బనే ? యిష్లు బ 

న్నములు వడిన ధగ్మనందనుండు 

నేను రాజరాజు పీనుంగు గన్నార 

గాన బడ య'మెతి మేని గృ |» 

(ఉద్యోగ _ తృతీయ - 117) 

వ్యానమహర్షి చితించిన (చావది ఒకఅడాగు ముందునకు వై చి 

ధర్శజారులు యుద్దమునకు పూనుకొనకపోయినచో వీరమాతయగు 

తానే తనవుత్రులచే శత్రుసంహారము. చేయించగలనని స్పష్టముగా 
చెప్పినది. ఆమె మాటాడిన మాటలన్నియు ఏీరపత్ని ఏరమాత యొక్క. 

లతొణములతో నలరారుచున్న వి. 

(చౌపది పరాభవాగ్ని నుశ్సాననసం హారముతో, దుర్యోధనుని 
ఊరుభంగ ముతో చల్తారినద్, కాని అమెను కష్టములు ఏడిచి పెట్ట లేదు. 

అ మహాసాధ్వి కష్టములను చిచ్చును ర క్కె_స కాలితో నహించినది. 
మహాభారత నమరాంతమున (శావదీమాత సు'త్రశోక్రముతో (భాతృ 

మరణముతో పొక్కి. ఫొరలినది. [వి యవ్చుత్రులను అశ ఫ్రైమ పొట్టను 

వెట్టుకొనుట చూచి గర్భశోకముళో కుమిలిపోయినడి. అష్టకష్టములలో 



కక్ష ఆంధగ్గిమహాభారతము _ ఉవదేశము 

వుతకోకము మసహోక్షష్టము. ముద్దులు నూటకట్టు అభిమున్యుకుమొ 

రుడు లేకపోయినను తన|(పియను[తులనై నను చూచుకొని జీవింతమన్న 

అ ఆశయుకూడ అడుగంటినది. ఆమెలో క్రోధాగ్ని మరల (ప్రజ్యరిల్లీ 

నది. ఆమె ధర్ముజునితో భీముని నియోగించి చాలఘాలియగు అత్య 

శ మును వహాతేమారునట్లు చేయుటకు ఆజ్ఞ యిమ్మనెను. అట్లు “కాక 

పోయినచో తోను పాంయోపవేశము చేసి అసువులను _ విడిచి పెక్తై 

దనని కనలి పలికినది. ధర శ్రజాడు తననహజయమైనథోరణిలో ఫాంతిముంగత 

ములను వల్లీంచెను. ఆ మనస్విని స్తోప్యావియుడై న పియభ_రమయైన 

భీముని యధోచితముగా పొగడి అశ్వత్రామను జయింపచేసి అతని 

శిరోరత్నము తీసికొని ధర్మరాజుచే తన కేశ పాశమునందు అలంకరింప 

చేయించుకొని శాంతించినది. 

వోతనార్యుడు ఈ నన్ని వేశములో (చౌపడి మాతృహృదయము 

జాలువారునట్లు చి(తించెను. [జాపది తనవలెనే (దోణునిభార్య పుత్ర 

శోకముతో బాధపడకూడదని భావించివది. (దోణునిభార్యకు భర్త 

లేకు. ఇప్పుడు వు(తుడుకూడ లేకపోయినవో ఆమె కడుపుకోతకు 

అంతములేదని భావించి పిడికిలిపోటుతో అశ్యళ్ణామను చంపెదనన్న 
భీమునికి అడ్డు వెళ్ళి _దొపది రహీంచినది. |(జ్రాపడి ఉడా _త్రమాత్భ 

హృదయము ఇందు (పత్యమరములతో ధ్యనించుచున్నది. 

“దోణునితో క్క్రింబడక [దోణకుటుంబినియున్నదింట న 
శీణ తనూజశోక్ర వివశీకృగనై ఏలపించుభంగి నీ 

(దౌణి దెల్చి తెచ్చుటకు దైన్యమునొందుచు చెంతపొక్కు_నో 
[వాణవియు క్రుడై న నతిపాపము (బాహా గ౭హింసమానరే 195 

(భాగ. - వ = 164) 

ఆమె అశ్యకామ (శౌర్యమును నిందించుచు నీవు వు తాకృతి 

నున్న (దోణుడవనియు స్ట చి త్తీములో ఒకింతయైన కరుణ లేక శహ్య 



భోరతోద్యానము 3క్3 

సుతులను చంపుట పాడియా 1 నాప్ఫుతులు నీమీదకు దండయాత్రకు 

రా లేదనియు భూసురవంశములో బుట్టియు అందున ధనురాచార్యు 

డైన (దోణుని కడువునబుట్టి నీవు రాశ్షసమైనబుద్ధితో నిదితులై న 
శిశు హత్య చేయుట ధర్భమగునా * అని మెత్తగా మందలించినది. 

ఇది [చౌాపదీమాతకు తగియున్నది. 

వ్యాసమహర్షి (డాపదీపా[త్రమును పిఠపత్ని గా పఏఠరమాత గా 

భారతీయమహిళొ మణి గా చి తించెను, 

వి 

TAP 



1, ఉపాభ్యానమంలు 
“అమితాఖ్యానక వాఖలం బొలిచి వేదార్థముల చ్చాయమై 

సుమహాద్యర్ల చతువ్క-నుప్పవితేతిన్ కోధిల్లి కృస్తాప్టనో 

త్తమ నానాగుణకీ _ర్హనార్థ ఫలమై చ్వైపాయనోద్యాన జా 

త మహాభారత పారిజాతి మవుకున్ థా్యాతీసుర(ప్రార్ధ్యమై 00 

అఖ్యాన; ఉపాఖ్యానము అనునవి సమానార్థకములని భావింప 

బడుచున్నవి. కాని పనికి భేదము కలదని తెలియుచున్నది. 

ఆఖ్యాన నిర్వచనము : “స్వయం దృష్టా కథనం [సాహు 

రాఖ్యా నకం బుభాఃి? 

(కావ్యాలంకార సం[గ్రహము సన్నిధానమువారి వ్యాఖ్య ఫుట 262) 

ఆఖ్యానమన గా కవి తాను స్వయముగా చూచినడానిని చెప్పుట, 

ఉపాఖ్యాస నిర్వచనము : 

“శ్రుత స్యార్థన్య కథన ముపాఖ్యానం (పచక్ష తే” 

(కావ్యాలంకార సంగ సాము నన్ని భానమువారి వ్యాఖ్య పుట 262 

ఉపాఖ్యాననమన గా బ్రతరులవలన పిన్నదానిని చెప్పుట. 

ఉపాఖ్యానములు అనగా (పథానకథలో వచ్చు చిన్నకథయని 

చెప్పవచ్చును. భారతీయ నంస్కృతి నిధానమగు చేద వాజ యములో 

నర్గవాదము, విధి నిపేధములను బలపబచుటకొఅకు వర్ణింపబడిన 

ఉపాఖ్యానములు కలవు. హారిశ్చం[దక థ బు శ్వదములో కలదు. దేవా 

సుర యుద్ధము, వృత్యాసుర వధ, భారద్వాజ మహర్షి కథ మొదలై 

నవి యజు ర్యేదములో కలవు. 

భారతమందలి [పధానకథ యగు కశకారవపాండవుల వృతాంత మెంత 

బహుళ[పచారమందినదో, నలోపాఖ్యానము; శకుంతలో పాఖ్యానము; 

కపోతధర్శ వ్యాఖోపాఖ్యానాదులు అంత (ప్రజాడరణ పాత్రములగుట 

జగద్విదితము. ఈ కథలు ధర్గపరులకు, బుపీశ్వరులకు, వేదములకు; 
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మానవమనన్త త్యమునకు సంబంధించి యున్న ఏ. కావ్యత త్వజ్ఞులు 

చెప్పిన రసపరిపోషణము, సజీవపాతచితణము కథాకథన నై పుణ్యము, 

వర్షనా (ప్రావీణ్యము, ధర్మ ధ్వని అను సత్కావ్యలవణములత నల 

రారుచు సహృదయ హృదయంగమములగుట ఉపాఖ్యానములవిశిష్ట్రతే- 

(పత్యిఉపాఖ్యానము ఒకస్వతం[త్ర కావ్యమువోలె |ప్రతిభాసించుచున్నది, 

భారతములో (ప్రధాన కథాపోవకములుగ సీ ఉపాఖ్యానములు నడచి 

నవి. అవి (ప్రధాన కథాసురుముల చిత్తమును నంన్క-రించి కర్వవోో 

న్నుఖులుగా చేయుటకు రచింపబడినవి. ఈ ఉపాఖ్యాన 'బాహుళ్యము 

బట్టియే భారతము ఇంత విస్తృతి పొందినది. ఈ ఉపాఖ్యానముల “పర 

నూర్థమునుగూర్చి (శ్రీ) శేతవరపు రామకోటి శాడ్రిగారి అభిప్రాయము 
అనునంధింప తగియున్నది. 

“భారతములోని కొన్ని కథాసంవాదములు పళుపత్యూదు 

లాధారముగా (పవరి ,౦చినని, కుర్కుర సీచత్యముం “'జెలువు కథ, 

మూపీక మార్ణాలసంవాదము, కపో తాఖ్యానము, నాడీజంఘుని కథ- 

ఈ మొదలై నవన్నియు నట్టివి. మరికొన్ని "జేవతలు, పూర్వ రాజన్యులు 

మునులు ఆధారముగా నడచినవి, బృవాన్చతి మనునంవాదము, ఆం[ద 

(పహ్హ్లాద సంవాదము. జనక పం చశిఖాచార్య సంవాదము. నారద నారా 

'యణ సంవాదము- ఈ మొదలై నవన్నియు నిట్టివి వీని నిర్మాణ 

పద్ధతిని పట్టి యో విధముగా నూహింపవచ్చును. పళుపత్యోదు లాభా 

రముగా నడచినవాని యాంతర్యము ద్వివిధముగా గనిపించుచున్న దొ, 

దుష్టమైన చిత్తృలక్షణము నిరూపించు సంద్భరమున వురుపనామము 

లను [గహింపక నన్యాపబేశముగా 'చెప్పదలచుట యొకవిధము. పర 

'మోత్తమమైన ధార్మికబుద్ధి పశుపమ్యాదులయందున్నట్లు నిరూపించుట 
"జీత మానవు లావిషయమున కడుళ్య ద్ధాళువులు కావలయునన్న యుప 
కా 
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"దేశము వరొకపిధము. "దేవతలు, మునులు, పూర్ణరాజన్యులును 

నాధారముగా (పవర్శించినప్ సం|పదాయమును నిలబెట్టు చున్నవి. ఉపని 

తం ప్రదాయముది. ఉపనిపత్తులయందు నచికేతుడు, యముడు,వరుణు జూ, 

భృగువు మొదలైనవారి సంవాదములున్నవి. మరియు పూర్ణ కారా 

విషయమును ఫలానా ఇరువు రీ విధముగా చక్సించుకొనినారనితము, 

ఒకరి కింకొక రిట్టుపడేశించినారనియు భారతమున ఇెఫ్పబడుట వలన 

ధర్నజుని చిత ము సంపదాయమార్హమున బరమారమునందు అగ 

ము వగా నపశాశము కలిగినది, శ a 

(తిక్కన కావ్యశిల్పము - పుట లి2లి, క24 

భారతకర్త భారత దేశములో (పచారములో నున్న చేద, ఆపకు 

షత్తులలో (పసిద్ధిపొందిన; జానపదులలో విశేష/పచారము పొందిన 

సర్వక థారత్న ములను ఛారతమణిహారము
న ఏర్చికూ ర్పెను. సర్వ 'ఖ "ర 

తీయ కథాసరి తాగరము భారతము. , ఈకథలలో పాండవుల వంకము 

నకు చెందిన మూలపురుషులై న శంతన, యయాతి దుష్యంత "దె 

రాజుల కథలు రమణీయముగ వర్ణిశములు. ఏరగాథలగు నలచరి (తే, 

వివి శ్రీరామ, షట్బ(క్రవ రుల కథలు కమనీయముగ గానము దే ఆక 

బడినవి. భారతములో రామాయణము వర్ణించుట ఇతిబోసములో ఇతి 

హాసము కూర్చుట, ఛారతీయులకు నిత్యము ఆశకాధసీయులగు ఇఆుం్యద, 

అగ్ని, సూర్య, యమమృత్యు చేవతలన్నియు భారతకారుని భావనా 

మృతములో స్లావత మై మనోహార మపోదాత్తరూపములలో (
పత తు 

మెనవి. భార తాంతర్షత మైన కథలు బుద్ధజాతక కభలలోనికి,  [(పమం-చ 

భాషలలోనికి అనూదితేము లై సర్వమానవుల హృ
దయావర్షక ముులణసుట 

భారత వై శిష్ట్యమును సూచించుచున్నది, కథ యనగా చెవకోకుకాా చడీ 

క్షతూహలము మానవమన.స్మ్క త్వము. దీనినిపసిక జి కథాముఖమున
వవానన | 
wep “ల్లో | 



జీవితములో సర్యదశలలో నుపయుక్కమగు ధర్మ, సీతిత _త్త్వొది విషయ 

ములను మనోహరముగా మహా ఏ (పవంచిం చెను. 

(పథాన కథకు పోపకముగ, ఉపాఖ్యానములను చిత్రించి, వాని 

నమూ లమున అధ్యాత్మిక తత్వమును అభివర్షిం చెను. 

ఆధ్యాత్మిక (పబోధాత్మకములు 

1 గౌతమ్ లుబ్దక సర్పమృత్యు సంవాదము : 

మహాభారత యుద్రానంతరము ధగ్భవుత్రుడు నిర్వేద సీరవభావ 

భారుడై తననూలముగ సోదరుడై న కర్లుని వధయు, గురుబంధుజనుల 

వధయునై భూమి రక్కసిక మై నదని బాధపడి దుఃఖసముుదమున ముని 

గను. ధర్శజుని మనస్తాపము తొలగించి, అతని మనస్సున వివేక 
దీపము వెలిగించుటకు భీష్మ పితామహుడు వాత్సల్యముతో సీ కథ 

స్పును : 

గాతమి యను |బాహ్మణెయొక్క- వుత్రుడు సర్పదష్టుడె మర 

ణించెను. అది చూచి గౌతమి పుతేవియోగము చే దుఃఖుంచి విలపిం 

చెను. ఆమె దుఃఖుప్రవాహామును చూచి జాలిపడి సమాపముననున్న 
కిరాతుడు అభము, శుభము ెలియని బిడ్లకపకారము చేసిన పామును 

పట్టికొని కోలతో కొట్టి హింసింప పూనుకో నెను. కథలోపా(త్రలన్ని యు 
అనగా యమధర్శరాజు, మృత్యువు మొదలై నవి అన్నియు (ప్రవేశించి 

జీవుల మరణకారణములగూర్చి చర్చించిరి.కథఖాముఖమున జీవులుచేయు 

కర్మ కనుగుణముగ శుభాశుభములు సం్మప్రాప్ని ంచునని వ్యాఖ్యానింప 

బడినది, 

జీవుల సుఖదుఃఖములకు మరొకరు కారణము కారు. శరీర 
మశగా నశించునది యని యర్థము. “జూతన్య మరణం [భువమ్” అను 

నది సత్యము, 
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“విను కర్మం బొనరించును 

జననము వారణంబు నదియ సౌఖ్యము దుఃఖం 

బును గావించుం దనచే 

సినదానిం బడక పోవ శివునకు వశ మే.” 

“సకల జనంబులు గ రము 

నకు ననుగుణమెన తేరున్రనం బోదురు దీ 

నికి రోష విషాదము లే 

టికి విడువుము పాము సంఘటింప్రము శమమున్ .” 

(అనుశాన ౬. (పథమ - లి4, లి9) 

అత్మ నిత్యము. శరీరము నశించునది. విధివశమునవచ్చిన మేలు 

కీడులను సముచిత మున స్వీకరించుట ఉత్తముల లక్షణము. మూధథులు 

ఏదైన కీడు కలిగినపుడు మరొకరిని నిందించి సంసార సము[దములో 
ముసిగాదరు. ముముక్షువు సుఖదుఃఖములను, నిందాస్తుతులను ద్యంచ్యా 

తీతుడై సమచిత్సముతో ఆత్మానునంధానము. చేసికొన్న యెడల పర 
(బహు సామిత్కారము పొందును. జీవుల మరణములకు మృత్యువు 

సాధనము మాత్రమే. సాధనమును ఎంతమాతేము నిందించరాదు. 

వారాహరుడు (Postman) మనకు నిత్యము శుభలేఖలను ఒకప్పుడు 
అళుభ లేఖలను ఇచ్చు చున్నాడు. ఆ వారలను పంచి పెట్టుటమాత) మే 

అతని విధి, లేఖలలోని _శుభాశుభములకత జెంత. మా(తము బాధ్యుడు 
కాడు, ఇది జీవ్రలకు మ్మూత మే కాక సూర్య చం, దాదులుకూడ, కాలము 
చేతిలో కీలుబొమ్మ లే. కాలము మహో శ క్రి వంతము. 

ఈ కథ ఫారతనాయకుడై న ధర్మజుని హృ ధయస్థిత మైన మండ 
'మెన, అనార్య మైన హృదయ దౌర్బ్చల్యమును పోగొట్టి హస్తినాపుర 
సింహాసన మధిష్టించుటకు తోడుడినది. ' 

జో 



ఉపాభ్యానము టు shy] 

బీ, సక్తుుప్రస్టుని కథ్ట ; 

మహాభారతమునందలి ఉపాఖ్యానములలో నిది తలమానికను. 

"వేదాంత గవేషణలో మహాోభారతమునగల విశాలదృష్టి! ఈ కథ 

మూవల, నకులోపాఖ్యానము ననుసరించి యిది కలిగినది. లెక్కన 

పశేక్రవి ఈ ఉపాఖ్యానమును (ప్రత్యేక కవితా శిల్పముతో పరమ 
రమణీయిముగ తీర్చిదిగ్ధైను. మహాభారత సంగాామానంతరము (శ్రీకృష్ణ 
వేదవ్యాసుల ఉపేశానుసారము ధర్మజుడు సర్వజన శ్రాఘభూపా్య(త్రముగ 

అశ్వ మేధ మాచరించెను. అంత ఒకముంగిస యజ్ఞ శాల కరుదెంచి 
“ధర్శజుని అశ్వమేధము, సరు క్కు (పస్థుని. అలఘు ధర్భంబుతో నంత 

మూా(తము పోలదు” అనెను, _్రాహ్మణు లెల్లకు వి భమాశ్చర్యములు 

పొంది అధ్వరము కీడు పొందుటకు కారణము (గుచ్చిగుచ్చి అడిగిరి. 

నకులము (శో త్రజన విస స్పృయావహముగ నక్షుుపస్టుని నికథ రమ్యముగ 

చెప్పెను, 

పూర్ణము సక్కు ప్రస్థుడను మహర్షి ఉంఛవృత్మితో జీవించు 
చుండగా మహామాముము డాఫురించినది. [పజలు తినుటకు పశ్షైడు 

మెతుకులు లేక, (తాగుటకు (గుక్కెడు నీరు లేక మలమల మాడిపోవు 

చుండిరి. సక్రు[ప పస్థుని కుటుంబము ఉపవాసములు వేసి చేసి ఒక దిన 

మున ఎంతయో కష్టపడి ఒక కుంచెడు చేలపిండిని సంపాదించి సమాన 

ముగ పంచుకొని తినుటకు సిద్ధముగా నుండిరి. ఆంత జక చే ఒద(బాహ్మ 

ణుడు ఆకలిమంటచే కడు తూలివచ్చి, ఆహార మర్భ్సి ంచెను. సక్కు(ప్రస్థుని 

కుటుంబమంతయు ఛక్సితో (వాహ్నణునకు అతిథి గారవమాచరించి, 

_శాము తినబోవు అన్నమును కడుపార పెట్టి పూజించిరి. 

ఈ ఉపాఖ్యానము ఆదర్శ గృహాన్యామి స్వథర్శ నిర్వహణ ప్శి 

ప్రతను నిరూపించు నున్నది, సక్తు(పస్థుని త్యాగము సార్వభౌముని 
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క్యాగమునకు వింతమా(కేము తీసిపోదు. పవి[త్రహృదయ మే ధర్మము 

నకు విలువ క్రలిగించును. హింసాత్మక మైన పశు యజ్ఞ ముకంట తపో 

యజ్ఞము మేల్హరమని సిద్ధాంతము. భారతీయుల ఉదాత్త భావనలో 

“అభ్యాగతిః సయం విష్టుణి అనునది. కుటుంబములో (పతివ్యక్షియు 

దివ్యాకిదివ్య మైన త్యాగము చేయుటకు పోటీపడుట వింతలలో వింత, 

న్యాయార్టిత మైన వితము, న(క్చాతునకు, ఉచితమైన కాలములో 

దానము భ క్రి పూర్యకముగ చేయుట ద్విగుణీకృత ఫల్మపదము ఈ పర 

మార్గము ఈ పద్యములో వాఖ్యానింపబడినది. 

“వినుము [పభూత దానములు విశ్రుత యజ్ఞములున్ సధర శ్ర లె 

వినుకికి నెక్క-ంజూబవు వివేకనిధి పరిశుద్దకీ భికా 

ర్లనమున దెచ్చికొన్నది వరంబగు బాత్యము న ర్హ కాలముం 

గని లఘువస్తువేని నొసగం గను టుజ్జ్యల ధర్మ మారయన్ .”’ 
లాం ద్ర 

ఆయా కథాసన్ని వేశములలో పా[తలచే సర్వమానప నిరోధార్య 

మైన ఉపచేశములు చేయించెను, భ_ర్తమొక్క_ (పథానక _ర్తవ్యము 

భార్యను సంతో షీంపచేయుట. అట్టుచేయని యధముడు ఇహలోక 

ములో నిందను, పరలోకములో యమదండనము పొందును. 

“స్ర్త్రీ సంతోవించు తెజం 

గాసపడని మనసు గలుగునట్ట యధము డి 

చ్చ నడిగను జని యచ్చో 

గాసింబడు జముని భటులు గాటియ వెట్టన్ * 

(అశ్వమేధ - చతు - 229) 

“పలియ చుట్టంబు బకళాంబు బతియ చెలియు 

బతియ తల్లియు దండియు బలియ గురువు 
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బతియ డై వంబు గావ్రన నతనిపని యొ 

నర్పుటయు చూచె ధర్మంబు నాతి కళరయి 

(అశ్వ మేధ జా చతుర్ధ = 280) 

తిక్క_నార్యుడు అలతి అలతి పదములలో అనల్ప మైన భావమును 
సర్వజన శిరోధాగ్య మైన భారతీయ భార్యా భ_ర్భృ నంబంధమాధుర్యము 
నావివ్మ-రించెను. సం దర్శొచితముగ లోకనహాజములై న విషయములు 

(పస్తానించెను. యావనములో నున్న వారికి ఆకలి ఎక్కువ. వృద్ధులకు 

ఆకలి తక్కువ. నంస్కృృతములో “బుభుశీత £ కిన్నకరోతి పాపమ్” 

అనుసూ క్తి కలదు. ఆకలి ఏపాపము చేయింపదు ? అట్టి శుధను జయిం 

చిన స్థిత పజ్జుడు స కృుప్ఫస్థుకు, 

2, రాజనీతి ప్రబోధకాత్మకములై న ఉపాఖ్యానములు :. 

శాంతిసర్యములో ధర్న పబోధము సర్వతో ముఖముగ సాగినది. 

అందు లౌకిక మే _పాధాన్యము వహించినది, భీష్ముడు బోధించిన రాజ 

పత్రి కుటిలముగానున్నట్లు వై! కనిపింపవచ్చును. ధర్మసూక్షు శ్రమును, 

సందర్భశుద్ధిని పాటింపకపోయిన-నో అపార్థము కలుగుటకు అవకాశము 

కలదు. డానికి (శ్రీకృష్ణుడు చక్కని పరిప్కూ_రమార్లము సూచించెను. 

“ధర్మజునకు సీ చెప్పెడు, 

ధర్శస్థిలి వాక్యసమితి తాత్సగ్యముతో 

నిర్మలు లై కొ నియా ేడు, 

ధార్శ్భికులకు నుభయజగ దుదా తత కోలుగున్.” 

(శాంతి - ద్వితీయ య 149) 

1. గృధ9జం బుకో పాభ్యానము:- 

అనేకవ్య కులు రాజును ఆ[శయించికొని యుందురు. ఈవ్య క్ర కులు 

సాజునకు ఆంతరంగిక మిళ్రంలన బె కపటనినయము నటించుచు రాజును 
46 
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తమగుప్పిట శెట్టుకొనుటకు యత్నింకురు. అట్టి క్రీస్ర సమయములో 

[పభువు ఎవరిమాటను [పమాణముగ స్వీకరంపవలెను yp ఎవరిమాటను 

తీరస్క-రింపవ లెను. ఇది చిక్కు సమస్య. రాజు మంతుల సమావేశ 

పబుచి వారి అభ్ళిపాయము నెజింగి తానుకూడ  శతవిధముల 

యోజించి నిర్హయము తీసికొనవలెను. శిష్టజన రతుణము, దుష్ట్రజన 

వీక్షణములో రాజు ఎంతమా, తము వమురి యుండ రాదు. ఇట్ట చిక్కు 

ముడిని విడదీయుటకు అనుసరింపవలసిన విధము బోధించుటకు ఈకథ 

భీష్ముడు శెలిఇెను, 

ఫూర్వము విదిశా పట్టణములో ఒకబాలుడు మృతిపాొందగ్యా, 

ఆ బాలునిశవమును [సేతభూమికి కొనిపోయి, తలిదం(డులు, బంధు 

వులు అమేయ శోక్రవివశు.ల విలపించుచుండిరి. అంతలో ఒకగద్దవచ్చి 

జీవుల అస్థిర త్యమును బోధించి బాలునివిడ్ చి వెళ్ళుడని హపాచ్చరించి 

నది. కొంతసేపటికి ఒకనక్క_వచ్చి, వారి దుఃఖమునకు ఎంత యో 

నొచ్చుకొని విధిని ప్రార్థించి ఈ పున్నవుచందమామవంటి బిడ్డను 

(బతికించుకొని ఇంటికి సుఖముగా తీసుకొని వెళ్ళుడని పాతోపేశము 

చేసినది. వారు శవమును పగలు విడిచినచో (గద్దకు చిక్కు-ను. రాతి 

విడిచినచో నక్కకు వశమగును. ఇప్పట్టున (గద్దమాటలు వినవలెనా ? 

నక్క-మాటలు వినవలెనా * అనునది (ప్రశ్న. కథ ర క్తికట్టుటకు 

కరుగ్రాకరుణు, ఛభ కవశంకరుడగు శంకరుకు (పత్య్వతశమై ఆ వీడను 

బ్రతికించి ఆ తలీదండు)లకు ఆమండానందము ,గార్చెను. 

ప్రభువు సన్నిధానమున [పధానపదవులలోనున్న అధికారులు 
థీమంతులై , వచోవిశారదులై, తమ తవు కార్యములను ఏవిధముగ 

నై_నను రాజుచే సాధించుకొనుటకు లేము [దియవ కృతే త్యముణో 

ఎన్నియో ఘోరములు చేయ. టకు అమాయకులను కిఫింపచేయుటకు 
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ఏమ్మాతము వెనుదీయరు. అధికార రోగపూరిత బధిరాంధకళశవము 

లగు రాజులు, రాజోదో్యోగులగు కొండెగాయడమాటలకు బానిసలై 

సజ్జనులకు అపశారముచేయుట మనము నిత్యము చూచదుచున్నాము, 

అందుచే రాజు అన్ని విషయములను చారచకువులచే తెలిసికొని, అవ 

సరమయినచో మాగువేషము వేసికొని మంచిచెడ్డలు గు రించి రాజ 

కార్యనిర్వహణ మాచరింపవలెను. అర్హుల కన్నీరు తుడుచుటయే [పభువు 
యొక్క (పధానక_ర్తవ్యము. నిజకా ర్యాధ్ధ్థలగు కపటుల నేరృుమాటల 

లోని కాపట్యము గుర్తించుటకొఅకే గృ జంబుకోపాఖ్యాన 

ముద్దేశితము, 

ల. లౌకికానుబంధ సంబంధులు : 

మానస జీవితము అర్ధ కొముములతో ముడిపడి యున్నది. 
నిత్యము మనము ఎన్ని యో సమన్యలతో, చిక్కు-ముడులతో సదవుద 
మగుచున్నాము. మానవజీవితములో ఎదుర్కొను సమస్యలకు ధర్మార్థ 

* యుక్తమైన పరిప్కూ-రమును భారగము అనేక ఉపాఖ్యానముల ముఖ 

మున తెలిపినది. 

(1) రురుని కథ : 
ఆదిపర్వ (పారంభమున ఈ కథ చెప్పబడినది. మూనవ మన 

స్తత మును (ప్రధానముగా చేసికొని రచింపబడినది. ఘృతాచి [పమ 
తుల వుతుడు రురుడు, ఈ భార్గవ ముఖ్యుడు, విశ్వ్యావసువు; మేనక 
లకు పుట్టిన అలోక సామాన్యరూ పగుణో చేతను (పమద్వరను చూచి 
ఆమేను తన హృదయేశ్యరిగా చేసికొనవలెనని నిశ్చయించెను. 
అంతలో (పమద్వర సఖులతో ఆడుకొనుచుండగా సాముచే కబువబడీ 

అమె పంచత్యము నొందెను. రురుడు, విషవ్యపగత (ప్రాణయైసడియున్న 

సమద్యరనుచూాచి శోకవ్యాకులిత చిత్తుడై (ప్రియ వియోగదుఃఖన్ను ఐటీ గ్య 
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సహింపలేక్ష వనమునకు చని ముస్శ్యరులను సందర్శించి తనతపములో 

కొంత ఒనగి ఆయుర్లాయములో సగము ధారపోసి (పమద్వరను ప్రునరి 

వికగా చేసికొని వివాహము చేసికొని ఇష్టోపభోగము లనుభపిం 

చెను. ఈకథయందు రసధ్వసి చక్కగా పోపింపబడినది. అయోగ 

శృంగారము, వియోాగశృ్ళంగారము వర్మి ంపబడినవి. సాధారణముగ 

సంయోగానంతేరము వియోగము సార్ధక మై యుండును. ఇందలి 

వియోగము విచిత3మ్రైనది. కరుణరసము హృదయవిదారక ముగా 

వర్శింపబడినది. కధ నడపుటలోను సాభ్మిపాయములై న విశేహణములను 

(పయోగించుటలోను నన్నయమహోకవి చూపిన విలవము అనితర 

సాధారణమైనది. రురునకు (పమద్వర వై ని (పణయము చాలదొడ్డది. 

(ప్రమద్వర రురునిగృ హములో కాలు పెట్టక యే అతని మనః పీఠము 

నలంకరించినది. అందుండి ఆమెను తొలగించుటకు అతనికి శక్తి -వ్రేక 

పోయినది. అందువేత నే రురుడు (సమద్వరను “మన్ననో నిలయ” అని 

సంభావిం చెను. 

(పణయమాధుర్య మహ _త్త్యీము చక్కొ-గ వ్యావ్యానింపబడి 

నది. "విండ్లి కాకుండగనే ఆ దంపతులు పెంచుకొన్న అనురాగము 

లోకో త్తరమెనది (పమద్వరయందు రురునకు ఇంత అనితర సాధారణ 

మైన (పణయముండుటకు కారణము ఆమె (పమదో త్తమ అగుట యే. 

తత్కారణముగా రురుడు తేన ఆయున్రాయములో సగము (ప్రీతిపూర్వక 

ముగా త్యాగము చెసను. 

మృతి జీవుల కవిలంఘ్యము. అది మానవుని ఊజూకు అందునడి 

కాదు. తపస్స్పుశే దానము చే, అధ్యయనముచే మృత్యువును జయించి 

అమృతత్వము పొందవచ్చునని సూచితము. య నరముల మనస్తత్వ 

మున్కు (పణయ మా ధుర్యమును లోకో త్తిరముగా చి; తింపబజుట 

ఉదా తము, 
ఇ 
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(2) సుందోపసుందోపాఖ్యానము :- 

పాండవులు పెండ్లి యాడిన [కొ త్తరోజులు. అంత నారదమహర్షి 

ఏగు'దెంచి _జౌపదికారణముగ పాండవులలో భేదము పుట్టకుండ హీతో 
పదేశము చేయుట కే ఈ ఉపాఖ్యానము చెప్పెను. పూర్వము. సుందోప 
సుందులను రాక్షసులు వరదాన గర్వితులై , నకలతోకములను జయించి 

సృణ్య వంతుల నిత్యనై మి _త్తిక కరం బులకు విఘ్నము చేయుటకు మునీ 

శ్వరులను ముస్తూతిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్ళు |శ్రాగించిరి. విశ్వ 

గురుడు వారి ఉపష్మదవము తొలగింపదలచి తిలోత్తమయను రూప 

లావణ్యవతిని అచ్చర మచ్చెకంటిని ౫౦కును. సుందోపసుందులు ఆ 

మందయాన ఫొందుకోరి యొండొరులు పోరి తిలో లమ శారణముగ 
మరణించిరి, 

“ఎంతవారలయిన శాంత దాసులే” అను త్యాగయ్యగారి 

మాటకు ఈకథ చక్కని వ్యాఖ్యనము. వంతుల నిమి త్రము ఎంత ధృతి 

మంతులకై నను భేదము కలుగుట సహజము. సుందోపసుందుల మై(తి 

అ బాల్యప్రభృతి ఎట్లు సంవృద్ధమైనదో తుదకు అశ ఏర్యక్రముగ ఎట్లు 
భదమునకు దారితీసినదో చతురముగ తెలుపబడినది. 

ఈ సోదరులు వకోదరులు, ఒక కంచములో తిని ఒక మంచ 
మున పరుండి సహాోదరత్య, సౌహోర్షమును సార్థకము చేసికొన్న వారు. 
అయ్యు ఒకి (స్రీయందు బద్దానురాగుకై ఇది నా వల్లభ్క ఇది నా 
హృద యేశ్వరియని భావించి తన్నిమిత్తీము భేదముపొంది మరణించిరి, 
ఇట్టి మానసి: స్థితి లోకములో నాడు, నేడు కనిపీంచుచున్నది. (ప్రపంచ 
ములో జరుగు హత్యలు అనేకము. యుద్గము లనేకము, అసలా 

మాటకు వచ్చిన మన రామయాణ, మహాభారతములు, పాశ్చాత్య 
ము హేతిహోసము “*ఇలియడ్”, సే నిమిత్శముగా జరిగినవి, 
hrm ray wine 

7 
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“అన్యోన్య (పియ భాహణు 

లన్యోన్యహితై షు లసుర లన్యులపో లెన్ 

మన్యు పరి శేరితులై. 

యన్యోన్యాభిహతి జనిరి యమప్పురమునకున్ .* 

(అది - అష్టమ - 118) 

నంయోగ, వియోగములు విధి (పేరితేము రాతనశావముము 

మృత్యు[పదమని సూచితము. 

Th 



ధర్మము : 

మానవజీవితమును పరిపాలించునట్టివి మానవుని పరిణామము 

నకు సోపాననరణి నిర్శించునట్లివి పురుపార్గములు, ఆందులేకే అంతర్హ్భష్ట 

లైన అనేకాలంకారకులయొక్కయు.. దృకఎథము (పశారము నర్వ 

వాబ్బయము చతుర్గర్ల న్యుత్చత్సి కి నిధావము, నిదానము కావ లెను, 

లోకసంగహోర్గము వేదవిభాగము చేసియు, [బహ సూత్రములను రచిం 

చియు, తీనివిసనక విషణ్ఞుడె నిపర్మ్యుడె ఉన్న వేదవ్యాసుని కడకు నారద 

మహర్షి వచ్చి చేసిన ఉప చేశము [పశారము వేదవ్యాసుడు మరియొక సరి 

కొత పూనికతో, సర్వమానవ సమాశైక తానమైన ధర్భ (ప్రబోధము 

చేసి సర్వ(ప్రపంచమును ఒక ధర్మ శ్నేళైిముగ భగవంతుని కల్యాణమం 

డపముగా తీర్చిదిద్దు నిమిత్తము భంచమవేదమగు, భారతమును పరిథవఏం 

చెను, భగవద్దీతి ఎత్తుగడలో వ్యాసభగవానుడు ఆ ధర్మసూశోగ్తము 

అద్భుతముగా సూచిం చెను. 

“ధర్హుమే తే కరువే కే 

సమవేతా యుయుత్పవః 

మాముకొః పాణ్ణవాశ్లైవ 

క్రి మకుర్వత సష్ట్యయ, 

(భగవద్దీత-(పథమ-1) 

ధర్మగ్గాని కలుగునప్పుడు తౌనై భునికవతరింతునన్నాడు భగ 

వంతుడు, మానవుడు ధర్మావలంబిగా నున్నంతకాలము ఆ అవసరము. 

భగవంతునకు లేదు. అతని అవసరము మానవునికి లేదు, అనగా 

ధర్భమే _టైెవమనుట, 
న. 



క్ట్క్టీ్ర ఆర ధరి నుఫో భారతము ఆ ఉననీశకమో 

భారశమునకు నాయకుడు ధర్మజుడు. ధర్మ చేవతయొక్క- అంతో 

వతారము ఒకసామాన్యునిన లె జీవితోప[క్రమము చేసి పరిణామ్మకమ 

రమణీయమైన మార్గమున పయనించి, మహోానూననుడై. ధర్భ్మ?ోవత 

రయొక్క- అంశౌంతరమును గుత్తగొన్న విదురుని మహానుఫావత తన్ను. 
అవహింపగా బహువత్సరములు ధర్మ దష్టయు మనుమార్షనిస్టుడునై 
(పజారంజకముగా పరిపాలించి ధర్మే ఎత తోడురాగా చివరికి విశ్వాన 

మునకు చేరుపడ్డ జంతువ్రహాపములో ధర్భచేవతే తన్ను అనుసరింపగా 

స్వర్గమునకు మహాపస్థానము చేసెను, ఆ మహాధార్శ్మికుని పరమాద్భుత 

కథయిది. గాథ యిది. 

“ధర్మోరవతి రశ్నీతబిి “యతో ధర స్తతో జయః 

అను సూక్తులకు నిదానమై, సహృదయ పహృదయావర్షకత 
నిమిత్తము కావ్యధర్శియై వెలసిన మహెతిహానము భారతేము. ఆందుచే 
డానికి ఎన్నో యోగ్యతలున్నను (ప్యపథము యోగ్యతగా “ోధగ్మతత్త్య 

స్టైలు ధర్శశా న్ర్రంబని” బహుశాం[థ్రో క్రిమయపర మేప్టి నన్నయ భట్టా 

రకుడు భావించుట వశేవము. ధర్మాదై. పతేమే దాని ఆశ్చుత శ్రమని 

(బైహ్మృనిమ్లడెన కవిబ్రహ్మ ఛభావించియున్నాడు. 

“కృస్లడె (పాయను డర్ధిలోక హిత నిష్టంబూని కావించె ధ 

రాదే తే స్థితి భార ఆ'ఖ్యమగు లేఖ్యంటై న యావ్నూయ 

మున్.” 

ధర్మ మనగానేమి ? 

““ధగ్రతీ విశ్వం ధర్మః “ధారగా ద్ధర్శ మి త్యాహుః” “ధర్మో 

ధారయ తే (పజాః” 

ధర్మము (పజలను ధరించుచున్నది. (పజలకు ధర్మము ఒకస్థితిని, 

గతిని కల్బించుచున్నది ఢథర్మమను పదమునకు వి_స్తృ తార్గము కలదు. 



ఐహిక ధర్మోపదేశము st 

“కరృవ్యము, (ఐహికము, ఆముహ్మీకము) న్యాయము స(త్రఎ 

వర్తన శాసనము, మతేము, నీతిశాస్ర్రృనియమము, సముడాచారము, 

ఐహికము, నై తికము మతసంబంధ్రి అను ఏవిచార్థములలొ “ధర్మ” 

వును పదము వాడుకలో నున్నది. “బుతమునకు” వలెనే ధర్భమునకు 

కూడ ధరించునది, నిలబెట్లియుం చునది, అనగా విశ్వమును ఇాసించు 

చరమ నియమము - అని అర్థము, సత్ _ప్రవర్హనము అను ధగ్భమునకు 

కర్మసూత)ములతో సంబంధముకలదు. ఉత్తమ వర్ష నకు సత్ఫలితము, 
డాస్త్యాచరణమునకు ఉచిత దండనము తప్పుకసిద్దించి తీరునని కర్మ 

సూత)ము చెప్పెను.” 

“ధర్హుమను మాటకు సాధారణ వ్యవహారములో కర్భవ్యము 

అనుఅర్థమేకాక ఇంకను విస్ఫృతార్గము కలదు. ఒక కులమునకు, "లేదా 

రూఢ మైన ఆచారమునకుకూడ “ధర్న” మను వ్యవహారమున్నదిం 
సంఘములోని వివిధవర్తములవారికి గల సాంఘిక కర్త వ్యము అను ఈ 

అర్థములో ధర్మమునకు ప్రయోజనము సంఘ సౌష్ట్రవమును కాపాడుట.” 

(విజ్ఞాన సర్వన్వము - దర్శనములు _ ఫుట 181) 

మానవ జీవితమునకు ధర్మమున కవినాభావసంబంధ మున్నది, 

ధర్మరహితమైన మానవజీవితము సంతుభితమై  దుఃఖమయమగును. 

జీవకోటిలో మానవుడు ఇతర జీవులకంకు తన వైశిప్ట్వమును పార్థ 

క్ష్టము నిరూపించుటకొలుకు జ్ఞానవంతుడై "మెలగవలెను. ధర్మము 

అత్యంత సంక్షిష్ట మైనది. అలతి సూక్ళుమైనది, ధర్భతత్శ (మును (గహిం 

చుటకు వేదముల నా|శేయింపవలెను, “వేదో ధర్మ మూలమ్” వేదో 

కరమైన ధర్మము లుత్త మాధికారులకు మాత) మే యవగతమగును, 

"వేదములు, వురాణములు చెప్పిన ధర్హుము సామాన్య (పజలకు దురవ 

గాహామైనవి. ఇందు చెప్పబడిన ధర్భములు అసంఖ్యాక ముగ నభివృద్ధి 
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పొంది స్పష్టత, సమన్యయ దృ లోవీంచి వది ధర్భము, వీది అధరము 

తేల్చ లేని దుస్థితి సామాన్య; పజలలో డాసుకించినది, ధర్మము తు, 
తప్పకుండ ఆలిని కొని ధర్భపన్నము లుప పన్యసించుట వలన దను. 

"లేదు. ఆ ధర్భము జీవితమున [తికరణ శొద్ధిగ అవలంబించినవుడే సత 

లితము నొనంగును. నితుజీవితేమున కన్వయించి చితింపబడిన ధర్శము 

మానవులకు శిరోధార్యమగును, ధర్శ్మచిత్యణము సరసముగ, కాంతా 
సమ్మితముగా కావ్యమ-ఖమున ఉఏచదేశించినప్పుడే మూనవుకు మనో 
రంజనము పొందుచు ధర్మస్థిరమతి యగును. మానన మనస్తత్వము 
అనుకరణ [పథాన మైనది. వ్యానమహర్షి ధర్మబోధ చేయిటకొణ కే 
భారతామ్నాయమును రచించెను. 

మహాభారతములో కవిత్వము, రసహోవణము, రాజనీతి, గృహ 
నీత్యాదు లున్నను, _వ్యానమహర్షి థర్భమునశే యళ్యంత్మ పాధావ్య 
మొసం గెను. భారతము ధకసారము.  ఉభయలోకములలో (జేయ 
మును నాధించుధర్శములు భారతములో సాంగోపాంగముగ వర్శింపబడి 

నవి. ధర్మాచరణము కత్తివిాద సామువంటిది. ఎన్ని కష్టనష్టములు 
ఎదురై నను, మనోబలము ఏసమంతవీడకుండ (పవర్శించు మార్గము 
భర్భురాజాదు లుపళి సశిందుచున్నారు. 

సాలభ్యముక్ అకు ధర్మమును 1. పరము ధర్మమనియు, 2, 
అపర ధర్మామనియు వంగ డింపవచ్చును. పరమధర్శము మోాశకు[పడాన 

సమర్థము. అపర ధర్హుమన గా ఇహలోకమునకు సంబంధ్రించినది. వ్య ౩5 కె 

గతే 'ర్శములు, ఆమ ధర్మములు మొదలై నవి అపరధగ్శముల 

(శ్రిందికి చేరును. నర్వధర్థుములకు మకాలీభాత మైనది, అనుత్త మమైనడి 
మో మధర్థుము, వహాక ధర్మములన్ని యు పరమ ధర్మమునకు సాధన 

కా చెను, డ్రి నమన ఏ ( 
ములు కావ వ్యాస సమహర్షి ధ శ్రమ నర్తిజ్ఞుడు ధర్మరహన్యము 
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నావీష్క-రిం'చుట ధర్శసంకోటములను తీర్చుట, ధర్మసూతుషమును నిరూ 
పించుట, సామాన్య నూ నవులకు అసాధ్యము, సావాద్విమ్షువె వ్యాసుడై 
అవిగ్భవించుట చేతనే ఆ మహాోమసీపి. కి ధర్శతత్శము ప్రగ్యతుమైనది. 
భార తామ్నాయనులో ధర్శస్వరూవులు, ధర్మ వదులు, ధర్మబోధ 
కులు, ధర్శ్మ(ప్రవర్శకులు, ఎందరో మహానుభావ్రలు కలరు. (భీకృృష్ణుడు? 
భీష్ముడు, విదురుడు, వ్యానమహర్షి, భృగుకు, (ప్రన్లోదాదులు ధర్మో 
పచశములను ఫరిథవించిరి. భారత [గంథమునకు “*జయతిపహాసవును” 
చపేరుగలదు. జయమనగా ధర్శవిజయ ము, నాయకును థర్శరాజు, భారత 

కఇామాల ధర్మస్తూత (గధితము. అందలి పృతిపుహ్పము ధర్మ సుర 

భిళము. మహాభారతమునందు భరము విశ్వరూప (వపదర్శనమాచరించి 
నది. భొరతీయుల రక, ములో ధర్మవిచికిత్స మిళితమైయున్న ది, నాన 
వుడు జన్మించినడాది మరణించువరకు సుఖదుఃఖములందు, మానావ 

మానములందు ఇది ధర్మమా? బది అధర్భమాః అసి (పళ్నించుకొని 

ముందడుగు వేయవలెనని, భారతము సూచించినది. 

(స్రీకృమ్లుడు థర రాజునకు నమస్క-రించియున్నా డు. భహ్మ 

తపస్వి, ధర్మ రాజునకు శాంతిపర్గములో ధరో ్రప దేశము చేయుటకు 

ముందు "నమో ధర్మాయ వమవా లే నమః కృష్ణాయ వేధసే” అని 

(శ్రీకృచ్ణునికంకు ముందు ధర్మమునకు నమస్క_రించుట గమనార్హ మై 
యున్నది, ధర్దుమహత్వ మట్రిడి, భారతము ధర్ధుజ్యోతి 

0, అరము :_ స్యాయముగా నారించినధనము మానవ్రలకు 
(co cc 

ఉభయలోక సౌఖ్యము లొనగూర్పును. దుర్యోథనాదులు వంచనశే, 

పాండవుల ఐశ్వర్యము నపహరించి తతృలముగా నమూాలముగ నశళిం 

చిరి. దొంగతనము మహాపాతకము. థనసం[గహాము శేవలము భోగా 
నుభవము కొరకు చేయరాదు, 
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“ధనసంగ) హుంబు భోగార్థకృతంబు దుప్తమగుటయు గలదు 

యజ్ఞార్థకృతేంటై న నదియ నిచ్చెన (బహ్రపదము నొంది 

అ నేక సందర్భములలో పరధనాపేవు మహో పాతేకమని చెప్పబడి 

నది, దుర్షతికిపోవువారి లక్షణములు ““పరధనా పేతు, పాపానుమోాదము? 

ధర్మ ద్వేపములు.” 

4. కామము : ధర్శయుక్క మైన కానముము శేయః[పదము, 

అమిత కామాస కి మరణ్యపదము. విచిత్రవీర్యుడు దీని కుడావారణము" 
ధర్శరహితమైన కామాసక్తుడగు నీచ కీచకుడు భీమునివేతిలో మరణిం 

చను. హిడింబ, అను రక్కసి మగువ భీముని ప్రేమించి వెండి యాడు 

మసి నిర్భంధించెను. ఆ ధీరోదాతృమూర్తి తల్లివి, సోదరులను రథ్నంచి 

వారి అనుమతి పొందినవిమ్మూుట నే ఆమెను పెండ్డియా డెను. మానవుకు 

కామమను శ(తువును జయించినపుడే ముక్తిని పొందును. 

4, మోక్షము : మానవుడు శ్వా స్త్రవిహిత మైన ధర్భము నాచ 

రిచుచు, మోతముపొందు మార్లము శౌొంత్నితయములో సూచి 

తేము. అ ధ్యాత్మవిదులు భారతమును వేదాంత రసాయనముగ క్రీ రిం 

చుటకు (పథాన కారణము అది చేయు ఉపదేశము బట్టియే. నూత, 

సాధన సామగిి అంతయు భారతములో ఓత(ప్రోతముగా నున్నది, 

స్యాసమహర్షి (ప్రధాన కథాముఖమున, ఉపకథాముఖమున చతుర్విధ 

పురుపార్థములలో ఒకదానికి మరొకటి సంఫుర్ష ణ రాకుండ అనుసరించు 

విధమును పరమరమణేియముగ సూచించెను. (_తివర్షములకు నము 

(ప్రాధాన్యమిచ్చి “మెలగువాడే సర్వవితృముడు, 

తిక్కనార్యుడు చతుర్విధప్రురుపార్ణములను సాధించు విధముపై 

ఒక్షగోప్రిని శాంతిపర్యములో నిర్వహిం చెను. “ఒకదిననున ఢర్మరాజు, 

ధర్మార్థ విదుడై న విదురుని అహ్వానించి సోదరులను రావించి ధర్మార్థ 
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కామంబులలో, ఉతమ, మధ్యమ, అధమతగ నిరూపణము చేయుడని 

పలికెను. వృడ్ధాను పూర్విగా విదురు డిట్లు గోప్యిని |పారంభించెను, 

“ధర్ముమువలన ధనము సిద్ధించును. ధనమువలన కామతం తము 

సమకూరును. అందుచే ధర్మము "ఉత, మము అర్థము మధ్యమము, 

కామము అధమము” అని చెప్పెను, 

అస్టనుడులేచి ధర్శకామవ రృ నమునకు మూలము ధనమనియు, 

వై రాగ్యమువహించి జటాధారణము చేసిన మునీశ్వరులు సహితము 

ధనమును చేహయా।త్రను సాగించుటకొరకు సాధనముగా [గహించు 
చున్నారని చెప్పెను. 

అస్హ్రనుని అభి పాయమును నకులనపా బేవులు బలపరచుచు 

ఇట్లసిరి, 

“సర్వ కార్యములు ధనైక మూలములు. అగ్థధర్జము లన్యో 

న్యా(శ్రయములు. ఒక ఫురుపార్థమును పట్టుకొని (వేలాడువాగు జగత్తు 

మొక్క నడవడిని పోజేయును, ధనము లేనివానికి కామము అపా) 

ప్యము.” అని చెప్పిరి, 

. పవమాననందనుడు నభ్యుల మానసములు ఉల్లాసపల్ల వితేముగు 

నట్లు కామ పురువార్థ మహత్వమును (పకటించెను. “వెన్న పాలు, 

చెటుగులయొక్క_ సారము. అశ్లై కాౌమరసము ధర్మార్థముల సారము. 

దానిని అఢమదృష్ట్రితో చూడరాదు. ఒకవేళ అట్టి తలంపు పట్టుకొని 

మడికట్టుక్ "ని ఉన్నవాని జీవితము సుఖసంపధాన చాహ్యమగును, 

సమస్యాబహుళమైన మానవజీవిత శిశిరములో హృదయేశ్వరియే నవ 

వసంతోదయమును కూర్పును, అందుచే ధర్మార్థ కామములలో ఒక 

దానిని మాతమే (గహించినవాడు అధముడు. ఒకటి మాని వర్తించు. 

వాడు మధ్యముడు, అన్నింటికి సమ్మ పాథాన్య మునంగు వాడు ఉత్త 

ముడు” అనెను. 
porn om 
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అందరి అభ్మిపాయములను సావధానముగ విని ధర్మ రాజు తేన 

చేరు సార్ధక మగునట్లు తేన అభిప్రాయమును (ప్రకటించెను. విదురుని 
వాక్యములు సిద్ధాంతేములు. తక్కి నవారి మాట లన్నియు కొంతవరకు 

ఆదరణీయములు. భూతములు జరామరణోపేతములు. అందుచే మాన 
వుడు నిరంతరము మోక్షము పొందుబకు (పయత్నించుటయే అనుత మ 
మైన ధర్మము. ఈ విధముగా చతుర్వి ఫవురుపార్థములను సాధించు 

సువర్లనూూత్రమును భారతము పరమరమణీయముగా బోధించినది. 

2. గార్హన్థ్య ధర్మము 
పిత్ళయజ్ఞము : భారతములో సర్వదర్శన సమన్వయము సరో 

_త్రమముగా సాగినది. మనున్నృతి వ్య కిక, సంఘమునకు సంబంధించిన 
విధులను సాక ల్యముగా వివరిం చినది, ఈ న్నృృణిలోని శ్లోకములు యథా 

తథముగా వ్యాస భారతములో కనిపించుచున్నవి. వేద, ధర్మశాస్త్రము 

లను అనుసరించి వ్యాసమహర్షి; గృహస్థాశమమునకు నంబంధి చిన 

(పవృ శ్రియజ్ఞము, నివృ_క్తియజ్ఞము నిరూపించెను. గృహస్థాశమము 
(పవృ త్రిధర్శమునకు, నివృ_త్తిధర్ణమునకు పూలవం తెన "వేసినది. “కేవల 

నన్యాసమునకు భారతమందు స్థానము లేదు. భారతకథ యంతయు గృహ 

స్థన కే. చెప్పబడినది. ఆనుశానిక పర్వమునకు గృహే శోత యగుట 
గమనా రధము. గృహాస్థాశ్రమమునసకు ఉపయు _క్షమగు దె విక, వైతృక 

ఇాఫద్ధాది విషయములు, గోసువర్ల దానాదులను దీపధూపనై. వేద్యము 
లను తేనెలొలుకు తెలుంగుపలుకులలో తిక్కన వర్చి కూ ర్చెను. నర్యా 

(శమములకు సమా్యశయణీయయమెనది గ ఖఎపాస్థాశ్రమము. ముక్తిని పొందు 
టకు సంసారమును త్యాగ ము చేయనక్కొ-ర లేదు. జనకుడు, ధర్భ-రాజ్యు 

సంసారములో' నుండియే జీవను శ్ర కీని పొందిరి. గృహము శాంతికి, 
ఆనందమునకు ఎట్లు నిలయమో, అశ్లే అమృతత్వము పొందుటకు 
ఈ తమ ఉపకరణము, 
ణీ 



విపొక్ష ధర్మోప దేశము 373 

“ పజలు గల్లి చెందుపగిది గృహస్థ థ్ 

ర్భంబు నెల్ల య్హూశమములు శేరి 

కాదె జీవనంబు గావించుకొను గృహ 

యు కు తోవధులకు నొడయుడ సట." 

(శాంతి - సంచమ - §12) 

౨. చవ ను చమక పహ రనరుక్లను . జ oe (it ay 
గృృహస్యామి ఈ పంచయజ్ఞములు నిర్వర్హించినచో ఉఛభయలోక 
సౌఖ్యములు సులభముగా పొందును. పురుషుడు చేవ, బువీ., పిత్భ, 
మనుష్య బుణంబులతో పుట్టుచున్నాడు. ఆ పురుషుడు యథాకాల 

విధులవలన విముకి, పొందవ లెను, అట్లు కాని వానికి వుణ్యలోకములు 
"లేవు. యజ్ఞ ంబులు వేసి 'చేవతల బుణంబును, తపస్స్వాధ్యాయ, 

(బహ్మచర్య_వతంబుస బుముల బుణమును, శాద్దవు[త్ర లా భంబులచేసి 
పితరుల బుణంబును, భూతదయతో మనుష్యుల బుణంబును బాప 

వలయును. 

ఆధునిక కాలములో చాలమంది పు(క్రులు తల్లి దండులు జీవించి 

యున్నంతవణకు వారికి ఇసుమంత అయిన సేవచేయక, వారిని -గాలికి 
వదలివేసి వారు చనిపోయిన పిమ్మట శాద్దాదులు చేసినచో వుణ్యము 

పొందవచ్చునని భమపౌందుచున్నారు. అది ఎంతయు నోచసీయము. 

మనకు ఈ కారణశరీరమును (ససాదించిన తల్లిదండ్రులు (పత్యవదై వ 
ములు, తల్లి (_పాణనంక టావస్థ ఫొంది వ్వుతుసనిక ని చెం-చచి చెద్దచేయుటచే 

మాతృ చేవత |ప(ప్రథముముగా పూజింపతెగియున్నది. అందుచేతనే ఉప 

నిషత్తూలు “మాతృ దేవో భవ” అని బోధించినవి. మనలను ఉత్తమ 

పెరునగా తీర్చి దిద్దైన తేండియు గురువును, పరమపూజూ లు. ఛాంతే 

నవని మించిన పితృ భక్షుబు లోకమున ఎక్కడ కలరు 1 విళ్చపాదుల 
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ఆనందముకొణకు (బ్రహ్మచర్య వ్రతము సకలభోగాస్పదనుగు రాజ్య 

సింహాననము తృణ(పాయముగా త్యాగముచేసిన మహాత్యాగమూ ర్తి 

సత్య వతుడు భీష్ముడు. భారత కారకుడు సమాజములోని (పతివ్య క్తికి 

బాధ్యతలను ఖండితముగ నిస్చేశించెను. మొక మెట్టు ముందునకు 

వెడలి తల్లి దం(డులు పంచినపని చేయని పఫ్యుతునకు పితృధనము పొందు 

టకు అ్బర్షత లేదని స్పష్టముగ చెప్పెను. = 

“తనయుండు తల్లీదం[డులు 

పనిచిన పసి సేయడేని పలుేకేడలోం చే 

కొనడేని వాడు తనయుం 

డన బడునే పితృధనమున క రుండగునే.” 

(ఆడి - తృతీయ 199 

ఆను శొసనిక పర్యములో ఢర్మశా,న్ర్రములో చెప్పిన నర్వవిషయ 

ములు అనునంధింపబడినవి. పితృ చేవతలకు ఏ పవుములో, వ తెభు 

లందు, ఎట్టివారిని, భోక్కలుగా నియమింపవలెనో వ ఏ శాకములను 

వండవలెనో సాక్రల్యముగ_ వర్తింపబడినది. భారతీయులు పలువురు 
ప్యుతులు కావలెనని కోరుటలో పరమాశయమున్నది. పితృచేవతలు 
తమ వు[తులలో ఏ ఒక్క-డే నను గయకు వెళ్ళి (శాద్దాది ఉత్శమకర్శ 

లను చేయునను నదాశయముతో బహునంతొనము కోరుదురు. 

దేవయ జము 
ఆర్య బుపుశ్వరులు మానవానికి తణభంగురమైన జగదశా శ 

తత్వము "తెలివి పరబ్రహ్మమును తెలిసికొనుటకు ఆయా సంసా_రముల 

(పజల కనుగుణముగ మార్లము లుపబేవించి9, సిర్దుణపర (బ్రహ్మమును 

యోగీశ్వరులు, (బహ్మనిమ్టులు, జి లేందియులు, బుపీ.శ్వరులు ఆరా 

ధించి మోశవమును పొందుదురు. ఈ నిర్దుణ పర్యబహ్మమును తెలిస 

కొనుట దుర్భలులకు, పలితులకు, అజ్ఞలకు, సామాన్య [ప్రజలక దువ్య_ 
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లము. వీరిని ఉద్ధరించుటకొబుే సగుణా రాధనము చెప్పబడినది. విగ 

హారాధనము నిస్టణ పఠ(బహా మును "తెలిసికొనుటకు సోపానమువంటిది. 

నగుణా రాధనమును ఆగమశా న్ర్రృములు వ్యాపింప చేసినవి, 

మానవుడు ేవళలను భశించినచో, తనయొక్క అల్పత్యము, 

పరమేశ్వరుని మహాత్త్యగ్గము అర్థము చేసికొని తన సర్వస్వమును పరమే 

శ్వరునికి అర్పించును. ఈ భక్తి యే (శ్రద్దగా మారును. ఈ (శ్రద్ధనలననే 

మానవునకు చిత్శశుద్ధి లిగి జ్ఞానము అతేని మనస్సులో మెరయునని 

దేవ తారాధనము విథించియున్నారు. దేవునికి ఆత్మసమర్పణమువ లన 

మనలోని అహాంకారము తొలగును, భగవానుడు వచ్చి మనస్సులో 

నివసించుటకు మనలోని గర్వము అహంకారము సూతుుమైన 

వాంఛలు తొలగించుకొనవ లెను. మానవునిలో దైవత్వము; అసుర 

త్యము ఉన్నవి. రాత్షసత్వ్యమును తొలగించుకొని, దేవళల్యేమును 

"పెంచుకొని హృదయమును స్వచ్చమైన అద్దమువలె ఉంచుకొన్నచో 

మనలోనున్న పర మేశ్వ్యర తత్త రము మన కనుభూతిలోనికి వచ్చును. 

మానవునిలోని దైవత్వము "విెంచుటకు,  మోతమును పొందుటకు 

"దేవతలను ఆ రాధింపవ లెను, 

“దేవాన్ భావయతా౭ఒనేన తే దేవా భావయంతు వః 

పరస్పరం భావయంతీః (శేయః పరమవాొప్ప్యృథ” 
(భగవద్దీత- తృతీయ-11) 

మానవుడు నర్వకర్శలను పర మేర (పీతికొటుకు చేయవలెను. 

యజ్ఞమనగా త్యాగము. (సతిఫలాపేత్స లేకుండా చేసిన కర మనలను 

బంధింపదు. వైదిక దేవతలశై చేయబడిన కర్ళలన్ని యు ఈశ్వర పీతికర 

ములైన లోకసేవారూపము దాల్చును. దేవతలను హృదయపూర్వక 

ముగా భజించినవో వారు సంతోపీ.చి మనలకు పరమ[శేయము 

సమకూర్వురు. మానన్లులు, చేవశిలు, అన్యోన్యపోవణమునలన పరవ 
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(కేయము పొందుదురు. యజ్ఞదృష్టితో చేయు కర్ణులు భగవంతుని"కే 
ముదమునిచ్చును. భగవంతుడే యజ్ఞ భోక్క. య జే (బ్రహ్మన్యరూ. 
పము. యజ్ఞ మే జీవితధర్ణమునుు వ్యక్షియును, జగత్తును పరస్ప రాధార 
భూతములై యున్న వి. మానవజీవితమునకు (ప్రపంచజీవితమునకు మధ్య 
నిత్యవినిమయ మున్నది. తనకొజకే కర్శచేసికొనువాడు వ్యర్థ జీవి. 
మానన్రలకును, చేవునికిగల పరస్పర నహ కారమువలననే జగము ముం 
దునకు నడచుచున్న ది. యశము 'చేవతేలకు కాదు. నర్వ చేవ తాస్వరూపి 

లా 

మొన ఈశ్య్వరున శే. యజ్ఞకర్భయును, యజ్ఞ(ద్రవ్యములును కర్తయు 
భోక్క్యయు, యజ్ఞ గ మ్యమును, ఫలితమును సర్భమును (బహ్మ్స్వ్యరూ*ప మే. 

నదులన్నియు సాగరసంగమములగునట్లు మనము ఆత్మార్పణముతో 
వేసిన పూజలన్నియు సర్వ చేవ తాత్మ్శకుడయిన స ర్వేశ్వరున కే చేరును. 

అత్మార్పణనుతోో చేసిన చేవతారాధనము చిత్త శుద్ధికి సహాయపడి తరు 
వాత మోాకుమునకు చారి చూపును. 

దేవతారాధన విధానము, పూజకు పా(త్రమైన వుషుముటు దళ 
ములు, ధూపదీప నై పద్యములు వానివలన కలుగు ఫలితములు 
సాకల్యముగా అనుశాసనిక పర్భములో వివరింపబడినవి. మాననులకు 
ఎవెవీధ్యముమిద, శేరుమోద మెక్కొ-వ ఎక్కువ. అందుచే మానవుల 
అభిరుచులను బట్టి దేవతలు అనేక నామములను పొందియున్నా రు. 
మానవులు తమ అభీప్షమెన దేవతలను యజ్ఞదృష్టితో పూజించిన 
చిత్త శుద్ధిగలిగి మోవుమునకు _తోడ్పశ్షునని ఛారత కారుని అభి 
(పాయము. 

గృహాస్యామి మునుముందు గృహాేవతలను భకిి శ్రద్దలతో 
పూజించి ఉపాహార మొసగి ఆహారభత్షణము చేసినచో దానికి అమృత 
తత్వము కలుగును. 

“ఉపహోర సమర్చకుడగు 

సువ్ఫరువు గృహ దెనతములు శుభముల గూర్చున్ 
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నృపవర తత్క-ర్శరహితు 

గృపలేక నితాంతవిఫలకృత్యుం 'వేయున్ .” 

(అనుశాసనిక - చతుర్ణ- 29) 

ఓపధులలో నుహ్నవంతము'లై న వృక్షములు (శేప్వములు, వుష్పు 

ములతో సురపూజ చేసిన మానవులకు మంచి మనసు కలుగును, 

అందు వేత నే పూవులకు సుమములని పేక నచ్చినది. నరుల కోరికలను 

సుమనన్క-తతో తీర్చుటచే దేవతలకు సుమనస్కు-లసి చేరు క్షలిగినది. 

సరిమళవంతము లై నవి, ముళ్లు లేనివి, తెల్లనివి అగు పూవులతో పూజిం 

చిన దేవతలు (ప్రీతిపొందుదురు. పద్దుములు, జాజులు, తులసిదళములు, 

బిల్వదళములు, పరమేశ్వర ప్రతి పదములు. చే వాలయమున శృశొనమున 

వుట్టిన పూవులు వివాహాది శుభకార్యములకు పనికిరావు. మనము కోరు 

ఫలమును బట్టియు, పూజించు చెవతలనుబట్టియు పూవులను నైవేద్య 

ములను ఉపయోగింపవ అను, 

గపగ్గిలము, అగరు మొదలగు భూపములతో సర మేశ్వరార్చ 

నము చేయవలెను. ధూపములలో కర్పూర ధూపము (శేష్టమెనది. 

దానివలన దేవతలు పరమతుక్టిపొంది కర్కకు ఆయువును వుస్టిని కలి 

గింతురు. దేవతారాధన సమయమున |పృపధవముమున దీపారాధనము 

చేసినయెడల తాముసభూత రవోము ఖంబులై'న కుత్స్చితజూతులు వూయ 

మగును. దీపమునకు అన్నిటికంకె ఆవునెయ్యి (కేసప్పమైనది. 

ఈ విధముగా నగుణా రాధన విభొనమంతయు సొంసగోపాంగముగ 

పర్లి ంపబడినది. ఈ కార్యక లాపమం తయు మానవుని పరమార్థము సాధిం 

చుటకు సాధనము చేయుటకొర శేనని గురి ంపవ లెను. (గ్రీక వ్లభీషా గది 
మహేోనుఛానులు కూడ లోకసంహోర్థము కర్మాచరణము చేసి 
యుండిరి, 
where oe 



Sb) ఆంధగి మహాభారత ము = ఉపదేశము 

శీ. విదురనీతి 

భారతము ధర్మజ్యోతి. "వేదము ధర్మవమూలము. 'వేదప( తిపాదిత 

మైన ధర్శమంతేయు, భార తాంతర్షతమగుట చే భారతమునకు ఆమ్నా 

యత్వేము సిద్ధించినది. వ్యాసమహార్థి నిగూఢ ధరర హాస్య ములను 

అవిహ్క_రించుఓకు, ధర్మసంకటములను తీర్చుటకు భారతరచన చేసి 

యున్నాడు. ఇందు ధర్మబోధకులు, ధర్భ(ప్రవక్కలు, ధర్మగోప్తలు 

ఎందరో మహానుభావులు. విదురుడు సాతొత్తు ధర్శచేవత యొక్క 

అవతారము. విదరుడు ధృతరాష్షుని నిమిత్తేముగా చేసికొని మానవ 

సంఘము ఎట్టు (పవ ర్మింపవలెనో అమృత్ పదేశము అభివ ర్షించెను. 

జీవిత సమస్యలలో చిక్కుకొని, దిక్కు_తోచక అటమటించుచు సంసార 

సము[దములో మునిగిపోయిన (పజలకు సంసార తరణోపాయమునుః 

జీవితమును ఆకులు రాలని పూలువాడని నందనారామము చేసికొను 

వో జో క ఇని = ॥ . 

సువర్తసూ(త్రము నుపన్యవిం చెను. ధర్మాధర్శవిదుడు, నయాన యజ్ఞడ గు 

విదురుస వచనామృతము సర్వప్రజల సంతాప ప/శేమ న సమర్థ్యము,. 

ఉత్సమమానవప్రవర్తన నియమావళి : 
“జనులకు నొడబా టగు విధ 

మున నడచుచు, లోక సింద్భముల నుడుగుచుు మో 

దని యొకనికలిమి కులుకక, 

మనుజులతో బొంది పొసగి మను. ఓొప్పు నృపా [09 

“ఫృరుషుండు రెండు "బెజగుల 

ధర నుతేము డనగ బరగు చా నెయ్యడలం 

బరునములు వలుకరకునికిని, 

దురితంబులు వొరయు పనులు దోోటగుక) కతనన్*ి 

(ఉద్యోగ ౬ ద్వితీయ - ల, 41) 
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జనరంజకముగ మానవుడు నడచుకొనుచు, లోక నింద్యము 
లయిన కార్యముల నుజ్జగించి పరుల కలిమికి ఉలుకక మనుజులతో కలసి 

మెలసి జీవింపనగును. లోకమున మానవుడు శెండుపిధముల ఉ త్తము 
డనబరగును, వాక్పారుష్యుమును విడిచిచెట్టుటవలనను, పాపవుపనులకు 

దూరముగ నుండుటవలనను ఫురువుడు సజ్జనుడని ప్రభ్యాలిబడయును. 
ఈ సందర్భములో విదురుడు ఉ_త్రమన్రుకుషులను సులభముగ సూచిం 
చెను. ఏ వురుషుకు అచంచల శమహామూూ రగ గోచరించునో అతడే 
ఆ త్తమపురుషుడు. లోకములో కమ కలవారిని చేతశానిహరి|క్రింద 
జమకట్టుదురు. అయినను ఉత్తమవురుషులు మేలి తొడవుగా తమను 
'తాల్తురు. భారతములో ధర్మజుని మించిన ఉ_త్తమతుమామూర్తి ఎచ్చట 
కలడు ? అతని శమాగుణమే విజయము పొందుటకు దోపాదము 
చేసినది, 

ఛారతకారుడు రాజధర శ్రమును క లిమోద సామువంటిదని 
వర్ణించి చెప్పుచు రాజు కెట్లు బాధ్యతలున్నవో అక్లు (పజలకుకూడ కనీసపు 
ధర్మములున్నవని నిస్చైశించి చెప్పెను. జనులు వలినవానిని, దైవమును 
భార్యను, బంధులను, సముచితా రాధను నంళీలతతో (ప్రతులను చేయ 
వలెను. ఏ మానవుడు ఇతరులకు అపకారము చేయకలిగియు సహన 
ముతో నుండునో తాను పేద అయ్యును, తనకున్న దానిలో కొంచె 
మైనను ఇతరులకు పంచిఇచ్చి వారితో పాటు ఆనందించునో అతడు 

సుఖపడును. ఆధునిక మానవ తొదులు నేడు నమసమాజ నిర్యాణము 
నకు ఈసూ[త మే బహుళ పచారము చేయుచున్నారు. 

“ెల్లియుండియు సైరణ చేయు నతడు 
"బేదవడియును నర్థికి (వియముతోడ 
దనకు గల భంగి నిచ్చు నతండు = బుణ్య 

పురుషు లని చెప్పి రార్యులు గురువ రేణ్య.” 

(ఉదో ట్ట - ద్వితీయ = 42) 
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మానవుడు కృపి. చేయుటలో ఆఅధిక్కశమకు "లెక్కచేయక, అల్ప 

సౌఖ్యము పొందుట అరోగ్య పదము. ధనము, విద్య, వంశేము, సజ్జను 

లకు అడకువయును, ఏినయమును సెంపౌందించును. సజ్జనుడు తనను 

లోకమెంత పొగడినను ఉబ్బక ఇతరులలోని కీడు ఒకించుకయు. పరిగ 

ణించక కడు మేలొనరించును. 

“తను లోకము గొనియాడగ, 

విని యుబ్బడు సజ్జనుంకు, వెండియు గడుమే 

లొనరించు, గీ డొకించుక 

యును దనబెస దోపసీక యుడుపుచు వచ్చున్.” 

(ఉద్యోగ - ద్వితీయ _ 48) 

తిక్కనమహోకవి ఒక రసనన్మాకందమైన తేటగీతి పద్యములో 
శువ్మ_మైన అంకెలలో మహాపరమార్థమును ఇమిడించి మానవ 

కర్కవ్యమును పరమ రమణీయముగ సూచించెను, 

. “ఒకటి గాని, రెంటి నిశ్చల యు క్రి జేర్చి, 

మూటి నాల్లింట గడు వళ్యములుగ జేసి 
యేనిటిసిగల్సి, యాతిటి నెజిగ్మి యేడు 

విడిచి వరి ,0చువాడు వివేకథనుడు. ” 

(ఉద్యోగ _ ద్వితీయ _ 87) 

మానవుడు వివేక ముపొంది సంకల్ప వికల్పములకు బానిసకాక్క 

(తిగణాలీతుడై చతుర్విధపురు పార్గములకు సమ (ప్రాధాన్య మొసంగి 
పంచేం(ద్రియములను జయించి; కావు, (క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, 
మాత్సర్యములను జయించి; వెలది, జూదము, పానము, "వేట, నాకా 

రుహ్యము; వందర న్యము; సొమ్మునిప్ప ) యోజనముగ వ్యయము 

చేయుట అను స పృవ్యసనములను విడిచి వర్తి ౦చువాడే వివేకధనుడు్మ 
కా నే 4 | . 5 I Fm 
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నర్భవేదాంతసారము ఈ చిన్ని పద్యములో ఇమడ్చబజెను, _సర్యమాన 

వాళికి శిరోధార్య మైన అమృతోపటేశము. 

నడవడి 

“తగిన వేషంబు, దను దాన పొగడుకొనమి, 

నొచ్చియును గీడు వలుకమి, యిచ్చి వగవ 
కునికి డన కెంత నడవక యున్న జబథ మం 

దప్పకుండుట - నడవడి కొప్పు సేయు.” 

(ఆదో్వోగ న ద్వితీయ - 45) 

౧౧౪) 

కూడ సర్వజన సులభముగ ఇందు సి ర్య చిం చెను. తగినవేషమును తన్ను 

తాను పొగడుకొనుకుండుట నొచ్చియును కీడు పలుకకుండుట్క తనకెంత 

Xడవకపోయినను ధర్శమార్లమును పీడకుండుటయే, నడవడి. నడవడి 

యను సమ్ముదమును దాటించుటకు మానవుడు సత్యమును నీడను సాధ 

నముగా చేసికొనవ లెను. నకలవుణ్యములలో (ేస్టతమమైనది థర్మ 
మార్థానునరణము. పాడి తప్పకుండ ధనార్జనము చేయుట, న్యాయార్థిత 

మైన వీత్సమును వాతులకు దానము చేయుట వీహితక_ర్తవ్యము. ఈ 

నందర్భములో పా(ునకు దానము చేయకపోవుటచేత ఎంతపాపము 

కలుగునో అప్నాతులకు దానము చేయుటవలన అంతకంు . ఎక్కువ 

కీడు కలుగును. 

విడు రుడు నిర్వ్యచచించుటకు అత్యంత కిషమెన నిషయములను 

“6వాడితపృుకుండ బడయు సామ్ము= కు న 

పా(త్రములకు నీగి, పాత)ములకు 

_ జటకునికి, యనగ నెటన రెండు వి 
A) జి 

ధముల గీడు తొడరు ధరణినాథ.”” 

| న్. _ (45 ఫ్ర ద్వితీయ _ 48) 
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సంభాషణ ము 

ఆర్య బుషిశ్వరులు శబ్ద బ్రహా్ళోపాసవము చేసి అమృతమును 

పొందిరి. శబ్బమనగా వేదమని అర్థము. మానన్రకు మాటను ఆచి తూచి 

సముచితముగ పలుక్రవలయును. మనము మాటాకునపుడు ఎదుటివానికి 

పీలేమును [పియమును, మనస్సునకు ఉల్లాసము కలుగునట్లు నంభా 

పింపవలయును. పలుకుబడివలన నే చెలిమయు, పగయు, తెలివియు, 

కలతేయు,ధర్శ ౦బును, పాపగతియు, పెంపును తులువతమును కలుగును. 

“చెలివియు సంభాహణమును, 

బలిమి వివాదంబు [దోపు బాడియు, దమయం 

తలవారి తోన తగు; నధి 

కుల హీనులతోడ నైన గొజుగా దధిపా,” 

(ఉద్యోగ - ద్వితీయ- 46) 

“చెలిపుయు, బగయును, జెలివియు, 

గలుకయు, ధర్భంబు దాపగతీయున్సు బెంప్రుం 

దులువతనంబును వచ్చును 

బలుకుబడిన, కాన ఫొనగ్ళబలుకగ వలయ న్. 

(ఉద్యోగ లా ద్వితీయ-_ 60) 

“ఎదిరికి హితమును [(బియమును 
మది కింవును గాగ బలుకు మాటలు పెక్కె- 

యొద వినను లెస్స యటుగా 

కిది యది యన కూరకోనికి యెంతయు నొప్పున్.) 
(ఆదో్యోగ- ద్వితియ 59 

అందుచే జగద్ధితముకొటికు, మనము, మనమేలుకొటకు, హిత 

ముగన్కు మితముగను (వియముగను, పరిమితముగను, పథ్యముగ నంభా 
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పీంపవలయను. కత్షితో, గొడ్డలితో కొట్టి రూపు చెడగొట్టిన మోడు 
కూడ వపంతోదయమున ఛచిగుర0చి మనకు నేత్రుపర్య 'మొనర్ఫును. 

కాని పలుకులవేత చెడిన కార్యము చక్క_బడదు. శరీరమున విరిగిన 

బాణములను ఆసాయ ముగ తొలగింపవచ్చును. మనమున నాటిన 

నిష్టర హాక్యశరములను తోొలగింప అసాధ్యము. 

ఈ సందర్భములో శాంతిపర్వములో భీముడు ధర్మరాజునకు 
చెప్పిన హంసగీత అనుసంధిఎపతగి యున్నది. సత్పురుషులు పరమక్శ 

ఛేదులై నననియు, నయవిరహితీములై నవనియు, ధర్న కార్య విముఖ 

మెనవసియు. భావించి సిహ్టరములగు పలుకులు పలుకరు. కార 

ణము, అవి సత్యములు కావు. వానముచే అనేక | పయోజనములు 

సిద్ధిం చును. జననము తనను అవమానించినను, నిందించినను మారుపలు 

కక సై రించిన శాం తాత్శుకు ఆజనులుచేసిన సుకృతము నాచికొనును॥ 

కీడు ఆడినచో మేలాకుచు, తొడనముచేసినను దరహోసముతో స్వీక 
రించుట, స్థిత పజ్ఞుని లక్షణము. ఒకచచెంసవై కొట్టిన మర్ 'కచెంప ఇచ్చిన 

ఎదుటిన్య కిలో పంవర్శనము కలుగుట గభథ్యము. 

సంభాహషణము చతుర్యిధము, మానవులకు దాసిలోని మంచి 

సెబ్బరలను పరమ రమణీయముగ విశద మొన ర్చెను. 

“పలుకక యుండుకంెకు దగ బల్కుట మేలు వినుండు సత్యముం 

బలుకుట ధర్భమార్షమున బల్కుూట సర్వజన పియంబుగా 

బలుకుట యోలి నెక్కు డగుభంగులు వీని నెణింగి యొండుమె 

బలుక్షక నాల్లు చందముల బిల్క-గ మెత్తురు వాని చేవతల్?) 

(శాంతి - పంచమ - 555) 

అసలు మాటలాడకుండ౫ లోకయాత) ఒక నిమిషమైనను గడు 

వదు, అందుచే యుక్తముగ పలుకుట, సత్యముగా పలుకుట, ధర్మ 
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వమౌోర్షమున పలుకుట నర్వ జన పియుముగా పలుకుట (కేయస్క_రము. 

డీనికంకు విరుద్దముగ పలుకకుండుటవలన దేవతలు మెత్తురు. అట్టి 

మానవుని జీవితము ఉభయలోకములలోను సుఖమయము, ఆనంద 

మయము అగుట తథ్యము. నేడు పరికీనించినచో (పజలలో తగవులు, 

హత్యలు, అవేశకావేవములు, హీంన్క మానసిక  [పజలనము వంటి 

సమస్యలకన్నింటికి మూలము పరుహమెన నంభాెవషణమే. అందు చే 

మాటనుబట్టి మనుమని హృదయసంస్కారము విలువ వ్యక్కమగును. 

పర మేశ్యరుడు మునకు ండుచెవులు, రెండుకన్ను లు, నాలుక్ ప్రసాదిం 

చెను. కారణమేమనగా (పతివిషయమును రెండు చెవులతో (శద్రగావిని 

చతురతుర న్యాయముతో డాని తత్స (మునరసి పరిశీలనా దృక్పథ 

ముతో చూచి, యుక్తముగా, సత్యముగా, ధర్మమార్తముగా సర్వజన 

పిగియముగా, సంభాషీంచుబ సర్వ శేయములను కలిగించును. లొకిక 

లోకములో నిప్కూ-రణముగ ఏ వ్యక్కినై నను నిందించినవో వానికి 

తీవ) మైన కోసమువచ్చి అకార్యము చేయును. పసిపిల్ల వాడు ఆడుకొను 
చుండగ అతనిని బుజ్జగించి చిన్నివెగడ్న కురిపించినచో ఆ చిట్టి 

పాపాయి (తాగు పాలుకూడ మనకు ఇచ్చుట అనుభవపునరుక్తమయిన 

విషయము. మాటకు అనితరసాధారణముయిన ప్ర భావము కలదు. 

ఆంనుచే కవులు పస్సు చేసి వావి వదనకమలామోదముతో 

మధుమధురముగా పలికినారు. మానవులయిన మనము ఆ ఆర్ష కపీశ 

రుల వాక్కు-లను అధ్యయనమువేసినచో ఆ మాధుర్యము _ మనకు 

కూడ ఆలవడును, 

మిత ఛా హణము వలన సత్యము పోవింపబడును ఆత్మస్తుతి, పర 

నిండ వర్టంపబకును. మవకు _లౌకికలోకములో విజయము, ఆరో 

గ్యము కలుగుటకు మిత భాహణమే ఉత్శ మాహభము. కవికుల గురువు 
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శాళిదాసముహోకవి రఘువంశ మహోరాజుల గుణ7గానము చేయుచు 

(నత్యాయ మిత భావీణమ్ అని (ప్రస్తుతించియున్నాడు. అదియే 

మానన్రలకు శరణ్యము. 

కార గ్ట్నిర హణ కౌశలము 

మానవుడు ఏ కార్యమైనను తనకు. ఎదుటివారికి (వేయయమొన 

గూర్పునట్లు చేయవలెను. ఒకకార్వము ఫలసిద్దిపొందునట్లు నిర హించు 
గ్గు తీ థి డా 

టయు ఒక కళయే, ధర్మార్థవిదుడై న విదురుడు నిర్భలములు, నివుణ 

సమ్మతేములు, రాజనీతి మార్చ బోధకములై న మాటలను రమణీయ 

ముగ నుడివెను. అసందర్భములో చెప్పిన పద్యములు ఆణిముత్యేముల 

వంటివి, 

“తనియ బండకుండ మును గోసికొన, జవి 

చేబు కాదు విత్తు చేటు గలుగు ; 

బక (మైన గొనిను ఫల మించు - జెడదు బీ 

జంబు గార్యసిద్ధి చంద మిట్లు.” 

“మూాలకరి ప్రుహ్పములు గోయుమాడి,_ చేటి 

వువ్వు చేనియ గొనియెడు పోల్కి, నెదురు 

గందకుండగ గొనునది కార్య ఫలము 5 

బొగ్గులకు బోలె మొవలంట బొడువ జనదు 1” 

(ఉద్యోగ లా ద్వితీయ - 50, ఫ్/) 

ఈపద్యములు రెండును. తె) కాలిక సత్యేములై, మనోహర 

మువై, లలిత భానవబంధురములై కార్యనిర్యహణ కౌశలము అలవరచు _ 

కొను విధము బోధించుచున్నవి, పండు పండినపిమ్మట కోసికొన్న చో 

ఆ సండుయొక్క- సూధుర్యము మనము ఆస్వాదింపవచ్చును. అవిమ్మట 

అది విత్త నమునకు ఉపయోగించి జగత్తునకు మేలు చేయును, నుధు 
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కరము మధువును సేకకిం సునట్వా మాలకరి పూనవులనుకోయు మాడ్క్హి 

మానవుడు తనకు ఎదుటివారికి ఇసుమంత కీజుకోలుగకుండ కార్యమును 

సాధించుకొనుట ఒక కళ, ఆదియే విదురుడు ఈ మనోహరమైన ఉప 

మానములతో సూచించియున్నాడు. విదురుడు [పసంగానుగుణముగ 
రాజ్యాంగ వ్యవస్థ యొక్క విజయమంతే యు మంత శక్తిపై ననే ఆభార 

పడి యున్నదని వాచ్చకించియున్నాడు. మేటి విలుకాడు గురిచూచి 

బాణముకొొట్టినచో ఒకవేళ తెప్పిపోయినను తప్పవచ్చును. కాని సచి 

వుని నీతి స్పురణము పగశాజును, అతనిభూమిని చెజచుట నిస్పం బే 

వాము. విదురుడు లోకములోని దుర్దగులను గుర్తింపవలసిన పద్ధతిని 
కూడ సూచించియున్నాడు. కోపము, ఉబ్బు, గర్భము, అతృప్సి, 

దురభిమానము, ని ర్యా పారతేగమూ, ఇవియే కావురుషు లతణములు, 
ధనమును విద్య యును, వంశమును, దుర్శుతులకు మదమును వృద్ధి 

వొందించును, (పభువునుు _దెవమును, భార్యను, బంధువులను సము 

చితారాభనముతో ్రీకివాందింపని పాలసుడు ఆ ఫలమును పొందును, 
చేటు కాలము దావుకంచిన దుర్హనులు చెకుమాటలు ఆడుచు అధర్మ 
మెన మార్లమునే పట్టుకొందురు. దుర్హనులు తేమను (పేమించునారిని 
ఒల్లరు. లెమ్ము ఒల్లనివాని 'వెటపడుదురు, ఇమ్మైరుగక అసాధ్యమైన 
కార్యములు నాధించుటకొణకు విపుబయత్నముచేసి తుదకు దుర్లతి 
పొందుదురు, విదురుడు మానవనంఘమునకు ఈలోకములో సుఖముగా 

జీవించుటకు పరలోకములో సుఖమును పొందుటకు ఉపయుక్త మగు 
మార్గమును ధర్మార్థమధ్ధురముగ _ ఉపచేశించుట రమ్యాతి రమ్యముః* a . దీనినే ఉతమ మానవ(ప్రవర.న సియమావళి అని చెప్పవచ్చును, 

4 సత్యాదౌపదీ సంవాదము 
సత్యా (శ్రీకృష్ణులు అరణ్యవానము చేయుచున్న పాండవులను 

సమాళ్వాసించుటకరుడెంచిః, అరణ్య వాసములో  నానాక్షషములను సవ 
బ్రములనుళ్ల 
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ఏంచుచున్నను _జొపది భ_ర్భృవాల్ల ఛభము పొంది తలలో నాలుకవలె 
మెబియుచు నవనవో న్నేపముగ వెలుంగుచున్నది. అదిచూచి సత్య 
భామ అసూయపవాందినది. ఆమె ఒకభ నే కెవశము చేసికొనలేక 

సతేమతమగునుండగ్యా (బాపది పంచభ రలహృదయ (పమోద 

మెట్లు కలిగించుచున్నదో అను అక్చర్యము కలిగినది. సత్య అపహోస్య 
ముగ (డ్రాపదిని భర్తలను వశము శోసికొనుటకు ఏవ్రతములు ఆచరించు 

చున్నావు ? వ మం(తేతంతేములను (పయోగించుచున్నా వ్రు * వ నరస 

నై పధ్య కర్భకెశలము (పదర్శించుచున్నా వు ? ఏ చతుర విభ) 
మోల్లాస శేఖ మెటయించుచున్నావు ? అని (పశ్నిం చెను, అమ్మాట 
లకు పరమపతివు)ళయైన పాంచాలి యథోచితముగ సత్యకు (ప్రత్యు త్త 
రముచెప్పుచు ఆమెను మెత్త మెత్తగ మందలించినది. (దొపది ఆ 

నందర్భుమును వురస్యరించుకొని పతివి కాధిర్నములను ధరర ను 

రముగ నుపటేతంచి. శ. స క్రీ tu 

యున్న వి. వ్యాసమహర్షి అయా సందర్భములలో మానవులకు ఆయా 

దశలలో ఆవశ్యకములైన ధర్మములను సకలప)మదలకు మార్షదర్శక 

ములగునట్లు ఉప 'దేశిం చెను, 

ఉ_త్తమవనితయనగా పతియొక్క_ హృదయమును చూర 

గోన్నది. దీనినే సౌభాగ్యమని అందురు. 'ప్రీశ్వేమునకు ధన్యత భర్తృ 
వాల్ల భ్యమువల్ల నే సిద్ధించును. భ_ర్హ్భృవాల్ల భ్యము పొందుట త్రులకు 

ఒక కళ, ఇది నేర్చుకొనదగినది కాదు. మంతతంత్రములకు మందు. 
4 5 న జ మాకులకు సిద్దించునది కాదు, ద్ర్రతమునకు నమ(గత్వము చె శీహష్య్రాము 

నొసంగు లవణము సౌభాగ్యము. మరొకటి కాదు. లోకములో. 
శ్రీలు జేలతేనముల్ో తమభ_ర్లలను వ శీకరణము వేసికొనుటకు 

'చెప్పుడుమాటలు విని మంత్ర తంత్రములను మందు మాకులను భరలా 
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(పమాగింతురు. వానివలన ఫలితము ఒనంగదు సరికదా విషఫలీతము 

కలుగుట తథ్యము. మగువలు భర్తలను ఇవి పచరించుటచే వారికి 

రోగములు, మూక, జడత్వములు కలుగును. ఆ మగువల చేతలు, ఒక 

నాడు బట్టబయలై నింద పొంది ఛ్ర్తదృష్టిలో నింద్యు లై దుర్షతి 

పొందుదురు. ఉ_త్తమస్త్రేలు భ_ర్హలపట్ల కాపట్యము చేయుటకు కలలో 

కూడా ఊహాచేయరాదు. ఆ కాపట్యము భ రకు సూచనామా[త 

ముగానై న అెలిసినవో భ_ర్తయొక్క- హృదయమను థ్రీరభాండములో 

విమబిందువు చిందించుటయే. తత్కారణముగ భర్త అట్టి భార్య 

యొక్క- పొందు పాముతోడి పొందుగ భాపించును. ఉ_త్తమగృహిణి 

తగియెడి వేళలయందు భర్తకు వుజ్జన భోజనాది క్రియలు స్వయముగ 

సమకూర్చవ లెను. కష్టసుఖములు తెలిపి కటుంబముయొక్క- ఆదాయ 

వ్యయములను సముముగ బూచి (పవ ర్తించవలెను. గృహిణి, గృహ, 

స్థల, ఛాండ విశుద్ధిని పాటించవలెను. ఉ _క్తమ స్త్రీలు పలుమారులు 

తలవాకిట తిడుగుటకాని, దుష్ట్య్రీ సాంగత్యము చేయుటగాని, కలహ 

శీలరకు దిగుటకానసి, నగుబలుకులతో పెద్ద గా నవ్యుటగాని జేయ రాదు, 

పతి పృవాసములోనున్న ప్పుడు మనస్వినులై న తలు పూలు, గంధము 

ఆభరణములను ధరింపరాదు, 

తుదకు సారభూత మైన విషయము విశదమొనర్శ్చినది. పతి 

వతేకు పతికిమించిన _దెవము లేడు. భ _రృృశుళశూవవలన పతి క్రీతు 
డైనచో అపీయత్నేముగ ఆభరణములు దుకూలములు, ధనధాన్య 
గౌరవము, సంతేతియు, యశ స్పు, సద్దతీయు కలుగుననుటలో ఇసుమంత 

మైనను సందేహము లేదు. భర్త కష్టపడి ఆర్జించిన ఢనమును వృథా 
వ్యయము చేయక మితముగ ఖర్చు పెట్టుట అత్యవసరము. భర, 

ఛర్రూమవలననే శుభము, ధర్జుము కలుగును. ఏ శ్రీ భర్భృమనో 
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రంజనము చేయకోరునో అమె నిత్యము సమ్య గ్భావమును (పేముమును, 
వెరవుకు, భ కియున్కూ [వియమును అనుసరించుట యే అవశ్యక్రర్య వ్యము. 

ఇట్టి ఆదర్శ ప్రాయమైన భారతీయ గృహస్థ వ్యవస్థ (పంపచ 

మేధాన్రల పొగడ్తకు పాత)మైయుండుట గమునార్హము, తుదకు 
చా)పది ఉత్తమ త్రీ భర్భరయొక్క- హృదయము 'చూరనొన్న చో 
కలుగు లాభము లస్నయు (_పత్యతర మధురముగ నుప చేశించినది. 

ఈ సన్ని వేశములో (గాపదిశేత ఉపచేశముచేయించి సత్య 

భామకు తేన తప్పు తెలియునట్లు చేయుట చమత్కొా-రముగా నున్నది. 
గ్రీక్ళృష్ణుడు స సక లజీవ్రలహ్యృ దయాంతర భావ మర్శజ్ఞుడు. నత్యభ "మ 

లోని గర్భమును డాపది ఉపడేశముచేత తొలగింపచేయుట 

(శ్రీకృష్ణుని గడుసుతేనమునకు త*ర్కా ణము. 

ఫ్. ధౌవ్యు._పబోధవళు 

సూర్యవంళో దృవువై న (శ్రీరామచందు)డు మొడలయిన వారు 

వథిషమహారి ని ఎట్టు పురోహితునిగా వరించిరో పాండవులు అట్లు సర్వ 
© లె ౧౯ (గ జు 

నదుణ సంశొ భితుడు, మహోతపసిం, వేదాధం యన నంపన్నుడు స్వామి ౧ ని ఫీ ఏ 
భక్షిమహితుడు అగు ధౌమన్యుని వురోహితునిగా స్వీకరించిరి, 

నేడు ఉద్యోగులకు (పవర్తన నియమావళి (పభుత్వము ని'ే 
శించి ఉన్నది. ఆకాలములో రాజసేవ చేయుటలో ఎట్టి [పవర్శన నియ 

మావళి అనుసరింపదగునో ధౌమ్యుడు ధర్మార్థ కుధురముగా నుప 

-దేశిం చేను, పాండవులు ఒకప్పుడు మహారాజులుగనుండి ఆజ్ఞలను పతే 

రుల కిచ్చిరి. అట్టి మహారాజపు'తులు చేడు ఇతరులకు సేవవేయుట 

దోమ కుత్తుకలో ఏనుగు (పవేశిచుట వంటిది. రాజేన ఎంత కష్ట 

'వెంనదో శేలియచెప్పెను, పాండవులు ఎంత తెలిసినవారె నను పాండ ర మా 
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ల 'ఫీతేమును కోరు చొౌముడు వారి కర వంమును మోకసారి థమ్యు లి 
'హాచ్చరిం చెను. వది ఆతని అ మేయమైన శిష్య వాత్సల్యము. 

రాజోద్యోగి రాజాస్థానములో ఉచిశివేషమును ధరించి నిన్షీత 

ఆననమును అధిష్టించి సమయజ్ఞడై మెలగినచో జగతీవల్లభుశు అతనిని 
సన్నానించును. ఉద్యోగికి మదము మందునశె నను సిపోదు. రాజో 

ద్యోగిని కదా నాకేవి ? అని లెశ్క-లేకుండా (ప్రవరి,ంచినచో పుకు 
పూర్థ మునకు ముప్పు వాటిల్లును. రాజసభలో నున్న వారికి [పక్కనున్న 

వారికి ఇబ్బంది కలుగకుండగ ఆవులింత, తుము, హోకంబు, సివ్యీవనముః 

రహస్యముగ నిర్వ ర్థింపవ'లెను. రాజునకు మిక్కిలి యెట్టయెదుట కాని 

(పకాగాకాని కూర్చొనక రాజు దృష్టి పకునటులుండి రాజ హ్యాదయా 

నుగుణముగ (పవరి  ౦చుట లెస్స. 

ఉద్యోగి రాజగృహాముకంటు అందముగా ఇల్లు కట్టకరా డదు. 

రాజునకు నచ్చునట్లు వేషమునుధకించి విహరించుచు [వీయముగా 

సం భాపించుటకు పూనుకొనవలెను. నేరము చేసినచో వుతులనుకూడ 
"రాజు అవళ్యము దండించును. అందుచే శేరముచేయుటయందు ఉద్యో 

గులు భీతీకలిగి ఉండవలెను. రాజు ఎవ్యరినై నను _ఒకకార్యములో 
స యోగించిఐవుడు ఉద్యోగి మధ్యలో పూసికొని అడ్డమువచ్చి ఆ 
కార్యములో చేయి వెట్టుట సింహమునోటిలో తలపెట్టుటయే. "రాజు 

నకు ఎంత ప్రియమైవను అధిక నంఖ్యాకులకు అపకారముచేయు పనులలో 
ఉద్యోగి [పవేశించ రాగు, ఉవో్యోగము సంపాదించుట ఎంతక్రవ్టమో 

దానిని నిలబెట్టుకొనుట అంతకంటె కష్టము. అంతఃపురములో పనిచే 
యుచున్న రాణులయొక్క_ ఆంతరంగిక పరివారికలతో చుట్టరికము 
పెట్టుకొనుట కొరవితో తలగోకికొనుటయే. ఉ_తీమవాసనములు, 
ఉత్కృష్ట వాహనములు, రాబొసంగక, ఉద్యోగి తమంతట తాము 
ఉపయోాగింపజనదు, 
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ఉద్యోగి రాజ ద్రవ్యమును పాము నెమ్ములుగ భావించి ఉపయో 

గింపవ లెను. లేనియెడల ఉద్యోగికి మానము (బతుకు దక్కదు. ధన 

నంబంధ శౌచము ఉద్యోగి! అత్యవసరము. రాజరహస్యము ఒకింత 

తెలిసినను బట్టబయలు చేయరాదు. కలహారీలత ఉదో స్టిక్ విషఫలి 

తేము ఒనగూక్చు' ను, ధూర్జటి మహాకవి రాజసేవ నరక పోయమసి 

చెప్పనే చెప్పియున్నాడు. తిక్క_నమపహోవి ఉద్యోగి! (తి కాలా బాధ్య 
మైన బంగారుబాటను (పక టించియున్నా డు. 

“మన్నన కుబ్బక యవమకతి 

దన్నొండిన [సుక్కబవక ధరణీశుకడన్ 
మున్నున్న యట్లు "మెలగిన 

యన్నరునకు శుభము లొదవు నాపద లడగున్ 

(విరాట - (పథమ - 1కికి) 

రాజసేవలో ఉద్యోగి ఎండ అనక్క వాన అనక, ఆకలి అనక 

రాజకార్య నిర్వహణాసక్తు డై 'మెలగినవుజే సర్వశు భములు పొందునని 
స్పష్టము చేసెను 

6. రాజ్యతంతుచరితుము . 

1. వీ ష్యోవ పదేశము 

భారతీయ నంస్క్ఫతిలో రాజ్య గంస్థ అత్యంత (పథానమైనది * 
రాజ్యసంస్థయొక్క- స్వరూప, స్వభావములను భారతము సర్వతోముఖ 
ముగా అభీవర్షి ంచీనది. నన్నయగారు భారతమును స్తుతించుచు “పత్రి 
విచవణుల్ సీతిశా స్ర్రుంబని” పిగణించు చున్న ట్లు లని. ముహాభార 

తము రాజనీతి రత్నాకరము. ఆధునిక కాలములో వైక్టూనిక్కు సాంఘిక 
రాజకీయరంగములలో అభ్యుదయము సాధించిన "దేశములకు చెందిన 
ముహామన్వుటు వర్లించిన రాజ్యా సింగ వ్యనస్థ మొక్క నూలసూత) 

0. 



ములు, దీనాడో వ్యాసమ హాం 

జ y లో ం 
అ 

జ తికవాస ము
 

సూచించెను. ఛారకములో అతడు సూచించిన రాజని వ్ 
వ భాఃతములో సర్యాంగసుందరముగ 

లను ఆధునికేమాజమునకు అనుగుణముగ చెప్పినవీధము చూచినచో 

మనకు ఆనందాశ్చర్యమ లు కలుసను. భారత బేశములో రాజ్యసంస్థ 

స్వయముగా పుట్టినదికాదు. దానికి (పథానభ్యేయము _దండసీతి "లేక 

రాజ్యానుశాసనము. సమాజము చక్కగా జీవనము సొగించుటకు 

పోవింబబకుటకు వికాసము పొందుటకు రాజ్యూనుశాగనచు అత్యంత 

ఆవశ్యకము. భారతమున రాజ ధర్మము బహుధా (పవచింవబడినది. 

శాంతిపర్యములో అధిక్షభాగము రాజధర్శ వివరణమున'శే వినియోగింప 

బడినది. మూలములో విస్ఫృతముగా నున్న రాజనీతిని తిక్క-నార్యుడు 

"లేటపెనుగు మాటలలో రమ్యాతిరమ్య ముగ తీక్చిదిద్దెను, 

ఇందు, 1. దండసితియొక్క- మహత్యము, ౨. అరాజకత = 

డాని నిషేధము, లీ. రాజ్యనంస్థ ఆవిర్భావము, ఉ రాజుమొక్కజ్యవధాన 

న్రైగములో 

సొర జానపదుల స్థానము ౧. రాజ్యయంతాంగమువై తపసుుల 
న 

ధర్మము క్. రాజు _ వారసత్షముః ర, భాంతీయ రాజూ 

నియంత ము, 8. అమాళ్య సంస్థ 9. మంతుల సంఖ్య - విధులు, 

10. కరపద్ధతి, 11. కోశమును అభినృద్ధిచేసికొను విధము, 12. ఉపజీవ 

నము సాగోపాంగముగ వివరింపబడినవి. 

“Kingship and Community in early Iadia’ by Charles 

Drekmi r, 

“The Shantiparva is the major source of political commen- 

tary in tbe Mahabharata, The subject ofthis didatic collection 

of folk - wisdom, the twelfth book of thz= epic, is niti—the science 

of worldly pursuit. In it th= king’s responsibilities are enuma- 

rated and the broader questions of caste obligations, right conduct, 
and ethics of government are discussed.’ 

(The Shantiparva and the Logic of Danda - 137 మ.) 

Ee) 
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ఈ గ్రంధములో భారతీయ రాజ్యాంగవ్యవస్థ (సాచీనకాలము 
నుండియు వ పరమాశయముతో అభివృద్ధి పొందినదో _ వివరించి 
పాశ్చాత్య దేశములలో పుట్టిన రాజ్యాం గవ్యవస్థలతో తులనాత్శుక పరి 
శీలనము చేసి భారతీయ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ వై శిష్టామును బహాుధా 
(పస్తుతించుట (పశంసార్హ్యమై యున్నది. మహాకవి, సరస్వతీపుత్ర (క్రీ 
సుట్టప ర్తి నారాయణాచార్యు లవారు, తేమ మహాభారత విమర్శన 
ములో భారతీయ రాజ్యతంత) మహత్యము కీర్తించి యున్నారు. 

“అరిపోటల్, పటో "మొదలగు విజ్ఞాన వెత్త లకన్న ఎంతే యో 
ముందు మన భారతీయబువులు [గహించి (తికాలా బాధితమైన దండ 
నీతి మాహోత కము భారతమున పలుమారులు (ప్రశంసించియున్నారు, 

సంసతేభారత (పభావము కెటిల్యుని అర్థశాన్ర్రుమునై 
ఫుష్క_్లలము. 

అంధ్ర) వాజ్బయమున రాజతంత)మునుగూర్చి చెప్పినవారు 
ఎందరో మహానుభావులు, ఆ రాజతం త)మును ఆదరించి చక్కగా 
చెప్పగలిగి చెప్పినవారు కవిబ్రహ్మ తిక్క నసోను యాజ, (శ్రీకృష్ణ చేవ 
రాయలు మొదలై నవారు, 

2 భారతీయరాజన్యుని విధులు 

వమహోడా త్రీశయములతో ఉ_త్రమఆదర్శములతో భారతీయ 'రాజ్యతంత్రము నిర్మింపబడినది. |పాచీనులు రాజునందు (పకృతిరంజ 
నము (ప్రధానధర్శమని ఉద్దొపించిరి. రాజర్షి యను పదములో రాజ 
తము బుపిత్యము మధురస మ్మేళనము పొందినవి. రాజత్వము పూల 
వాను కాదు. కంటక కిరీటమనికూడ గమునింపవ లెను. (శ్రీరామ 
చందుడు లోకారాధనముకొొటకు ధర్భపత్ని ని, గర్భవతిని, అనహో 
యను అరణ్యములకు పంచెను. ఇది భారతీయుల ఆదర్శము. 

“వవ వవ పరోధర్ళొ య్మదాజా రత్షతి (ప్రజా 



396 అంధ మహాభారకేము _ ఉపదేశము 

ప్త వాక్యములు భాకగములో |చచురములు, రాజ్యతం (త్ర 

మును రప్.ంచుటయ్ రాజుయొక్క. ముఖ్య ధర్మము. భారతదేశ రాజ 

ధర్మము నమనరిం చి పృతి రాజు సింహాసనము నధిష్టించునపుడు ముందు 

(పతిజ్ఞ్మ చేయవలెను. భారతీయులకు అనాధ మైన వేదమునందు ఇట్టి 

సన్ని చేళములు కలవు. పృఘునుహో రాజు సింహాసనము చెక్క బోనుటకు 

ముందు చేసిన (పకిజ్ఞ ఇది. 

“ధర్మమెబ్లు చెప్పునో అనే ప్రవ_ర్తింవ్రుము. (క్రియా|వ్రీయ భావన 

వ్యక్తిగత మనోవిశారములు పనిని జయించి పాణి మాతీమందు 

సమభావముతో మెలగవలెను. కామ్మకోధాదులను జయించి (పజా 

రత్తణమొనర్పుటయే సీ క _రృవ్నము, శాశ్యత మైన ధర్భమే సీ సీకు రయం 

గ్త్ _రివ్యమునుండి తొోలగీనవాసిని ఎన్నసినై నను సీ బాహుబలముతో 

న గ హింపవల యును. తకరణకొడ్జి గ వీ భూమండలమును (బహ 

స్యమాపముగ ద వచి డానికి సేన యొన చ్రువసి ప్రతిన చేయుము. దండ 

సత్ర ఆ[కేయి=చి నిశఢరామును నిక్ళంకముగ గొలువ్రుము.” 

(మహాభారత విమర్శనము _- 6ల్స్ 

రాజు అసమష్ట్రడె రాజ్యపాలనమునందు (శద్ధ లక భోగాన కు 

డైన వాసిని తొలగింప పవచ్చునని భారతము చెప్పుచున్నది. అపారమైన 

సంకట నుం దేన్దడు పజలను రపీ.ంచునో వాడు నురియేజాతివాడై. 

నను పూవార్హుజే . దస్యుపీడిత మైన అనాధ పపంచము శాజునాశ్రయించి 

సుఖమునొందుచున్న ది. రాజ్యపరిపాలనము నమర్థముగ చేయు వానిచే 

స్రజలు తమ |క్రియబాంధవుదిగ గౌరవింతురు, కర్షకీలునశే గౌరవము 
కడా, బరువ్రమోయని ఎద్దుచే ఏమిలాభ్ము * వట్టిపోయిన ఆవు 

ఎవరికి కావలెను * రాజ్యపరిపాలనము సమర్థముగ చేయనిరాజు కై 

వనుగువ(టివాడు. చర్యమ ముమృగము. వేదాధ్యయనము తప 

(ట్రాహ్మణుడును, (వజారక్ష£ణము చేయ లేసి రాజును, సర్షింపని మేఖ 

వ! 

మ్య 
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మును నిష్ప యోజనములు. రాజు వై పతిజ్ఞలో పృత్యకురము పాటిం 

పవ లెను. దానిలో ఆవగింజంతయినను సం దేహము లేదు. “నా విన్హుః 

పృథివిషతిః” రాజు లోకపాలాంన జుడు- అను మాటలకర్టము తెలియక 

రాజవ్యవస్థను బూర్జువా తత్త్వమని తిట్రవోయుచున్నారు. చై రెండు 

వాక్యములకు సమన్వయము కలదు. భారతము రాజధర్శమును కచ్చి 

తముగా చెప్పినది. రాజును సామాన్యమౌాననవునివ లే చూడక మనము 

(వత్యమదై. వముగ గొరఏంపవ లెను, 

“రాజునకు [బజ శరీరము 

రాజు ప్రజకు నాత శ్ర కాన రాజం [బదియున్ 

రాజో త్తమ యన్య్యోన్య వి 

చితులై యుండవలయు రతూర్చనలన్ .” 

(శాంతి _ ద్వితీయ - 274) 

బట్టి గుణవిశిమ్ల్లజెన రాజుముందు లల శ జయించి 

పిమ్మట శతున్రలను 'జయింపవ'ెను. అంతటితో త ప్రిపడక రాజు 

(పజా రాధనమునెడ ఏమాత్రము వవమరియుండ రాదు. 

కి, భారతీయ రాజ్యసంస్థపె నియం[తణము 

'రాజ్యు పాలనమంతెయు పౌర జానపదుల సమ్మతితో నే జరుగు 

చుండినట్లు [పబలసాత్యుములు కలవు. భారతీయ సాహి పాత్యములో ఈ 

"రెండుపదములు [పచురముగ, విడిపిడిగా వాడబడినవి. రానాయణ 

ములో దశరథుడు (శ్రీ రామచందుని నావరాజ్య పట్టాభిషేక మహో 

తవమునకు పెౌరజానపదుల సమ్మతిని పడ సెను. 

కౌటిల్యుని అర్థ ళా న్ర్రములోకూడ రాజు తనపరిపాలనపై పౌర 

జానపదులకు విశ్వాసము కలదో లేదో అరయుట కర్భవ్యమని "తెలుప 

బడినది... మహాభారతములోకూడ రాజు పొర జానపద సమ్మతిని పొంద 

న లెనని సూచింపబడినది. 
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పౌరజానపదులకు రాజుమైనను, రాచకళముపై నను వ చేపాధి 

కానములున్న ట్టు ధర్మశాస్త్రములు ఘు-బాఖఘోపముగ చెప్పుచున్నవి. 

రాజ మం(త్రేముదై తపకి సి (చాహ్మణుల పృభావము అధికము 

నున్నది, పిపషాబనావిభానమును నిర్ణయించువర్లము తపస్సులు, తప 

సులు, సన్యాసులుభారత చేకమున ఫొండిన స్థానము అనితరసాధార 

ణము. ఈలేపస్వులకు స్వార్థ ములేదు. లో కకశ్యాణమే వీరిధ్వేయము, 

రాష్ట్రములలో వ తీవిసం రకోటము కలిగినను రాజు తప పస్వులతో మంత 

నము చేసి నిర్ణయము కీపికొనుట సంపిదాయము. నారదమహర్షి 

వచ్చి, ధర్మరాజునకు రాజనీతిని బోధించి, రాజసూయ యాగము 

చేయుమని పిబోధించెను. రాజై నవ్య క్కి తనరాష్ట్రము నర్వమును 

తపస్వులకు యక సమయములో దవీణగా అర్చింపవలయును. నము. 

వారికి తేన పరివాలనములో కష్టనష్టు ములను ఎజిగింపవలెనని ఫారతము 

సూచించినవ ఈతాప సగణమునకు డారిదము అలంకారము. శవుద 

మములను సాధించికి. బుడి ద్దసూత్ముత సాధించికి. తపోధనుల ప్రాధాన్యము 

భారతీయ సాహిత్యములో బహుధా నిరూపితము. 

4. మంతులు 

భారతీయ రాజ్యతంత) వ్యవస్థయందు మంతు) లెనిమిదిమందడి 

యురికుట రామాయణ కాలమునుండి వచ్చుచున్నది సర్వగుణ నమ 

స్వితులై న మంతులు ఐదుగురు కాని ముగ్గురుక ౦కు తక్కువ ఉండ 

రాదని భారతము నొక్కి చెప్పినది. మంత్రులు ఒకరిద్దరుగాక మువ్వురు 

ఏల ఉండవలెను ? అనుడానికి కౌటిల్యుడు అర ర శాస్త్రములో ఇచ్చిన 

ఏమాభఛానము బు ఆర్థవంతము- రాజు మం|తీ ఒకగేనినే ఏర్పాటు చేసికొ న 

08) యొకజే ఉన్నచో వాడు నిరంకోశుడై వర్తించును. తేక 
గొప్పషనులు చేయవలసివ చ్చినపుడు సరిగా యోజించు శక్తి -లేక్ష 



జిమ్ కీ ధర్మో ప దేశము FY, 

రాజకార్యములను అవకతవకగా నొనర్చును. మంతులు వ్రరువుగుకూడ 

నుండరాదు, వారిలో వారు మాటాడికొని లంచములను తీసికొన 

యత్నింతురు. రాజు వారిని గమనించి పట్టుకొన్న చో వారిరువురును 

ఏకము రాజును నాశన మొన ర్హురు, అంను చే రాజు ఐదుగురుకంశు 

మించిన సంఖ్యను మంత్రులకు నియోగింపవలయును. భారత కారుడు 

మంతుల లక్షణములను చక్కగ సిర్విచిం చెను. 

“అనమఘుల శాస్రువిధిజ్ఞుల 

ననురక్తుల పీతృవితామహో క మమున వ 

చ్చిన విపుల మంతులగా 

నొనరించి తె కార్యసం సయోగము పాంకున్ 

(సభా- _పథమం- 27) 
మంతి జ్ఞానపరుడును, పెరజన పదావ్తుడును, కార్య జ్ఞుడును, 

ఛై ర్యశ ర్య ఫఘనడును, అకకూరుకును, నిర్శలాత్య్రుకును, స్వామిభక్షి 

కలిగిన వాడును, సుఖదుఃఖములను నమచితృముతో భావించువాడును, 
తప్పుమోాద పెట్టినను కలతపొందనివాడును, తనదోవమును కప్పికొని, 
పరదోషమును పసికట్టువాడును, సువి శొలబుద్ధియై యుండవ లెను. రాజు 

మంత్రులను చూచి భయమందవ లెను. అట్టి గౌరవమును మంతులు 

రాజుకడ  నుంచుకొనవలను. అధర్మా చరణమున కొడిగట్టిన 

రాజును నివారింపలేని మంతులు సొమ్ములు తొడిగికొన్న శ్రీల 

5. పన్నులు 

ధర్ధుమైన కప్పమును [పజల నుండి కొనుచు యధావిధిగా 

(పజలను పరిపాలించు రాజు ధర్మార్థ ములను "రెంటిని అనాయ *నముగా 

సాధించును. సృృపుకు అర్ధ శౌ స్త్ర ర హాస్యార్థ వీదు డై యుండవలెను. 

శాహువహితేములు కాని పన్నులను (ప్రజలనుండి వసూలు చేయరాదు. 

అట్లు చేసినచో (క్రమముగ రాజువినాశము ఫొందును, పాలు అధిక న 



all 

ట్వ" వకవ అవు హాము కొయువాకు బుడిహినుడుగడాొ |! ఇ శాన లని అవ ధ 

కోకబల మే నాషిమునక మూలాఛాకమస్ స ప్నలక్ొరకు (పజలను 

ఫీ శించు ఇంపు హూ. దోహా య సాబు తటరబడ  ఉపాయముగ 
జ 

మెలగవ లెను. అట్లు , పవర్శించి న్లో ఉష కామో సావుపతె రాజు 

ఒిలేటెచినవో రాష్షెము గోవ్రువంటిది. కొొరిన కోకకలు లగింగుకు, 

వశ్చేమువ లెచే శామిమువము వ్యపాణుడు 3 కావపాసవ లెను, అపరామముగ( 
MF 

పినికినచో గోవు ఎంమ్యుపవిశామ్మ పన్నులను ఎక్కవగా వేసి వసూలు 

చేయుట మొవలుపెజిననో (ప్రజలుకూడ అంతే. అమితముగ [పజ 
Ww 

లము పీకి-చినపో వాళు కి యావిముఖులై భోజ.  ఆపుకముగ 
ము 

(పజలను పీకించక కన్నబిడవలె ర రక్షీ-పవఅెను, 
ఉట హ్రీ 

పూవులను నొప్పింపక (భిమకము మధువును [గోలును. పాలు 
విదుకువాడు పొదుగును మాటిమాటికి కొట్టి చాధ్ధింపక  ఉపాయముగ 

వాలను పిండుక్ నును. జలగ మనకు తెలియకనే రక్తమును పల్చును. 

ఆడుప్పులి తననోట పిల్లలను కరచుకొని ఒక యెడనుండి మరియొక 
యెడకు కొనిపోవును. అ కొనిహోవునవుకు తేన దంతములచేత పిల్లలకు 
ఒక్కి-ంతవాధయు కలుగసీదు. రాజు మృదువుగ సంభాషించుచు [పజల 

నుండి పన్నులను వసూలుచే మవలెను. అకాలమున పన్నులు వసూలు 

చేయరాదు. (పజలనుంకి పన్నులను అధికముగ ైకొనవలసిన అదను 

కలిగినపుడు. అశ్సైందుకు చేయవలసివచ్చెనో _పజలకు నచ్చ చెప్పుట 
అత్యవసరము. శాంతిప స్ (ప్రజలనుండి పన్నులను వసూలు 

హ్ జాగరూకత వహింపవలెనని తెలుపబడినది, 

ఆరి మిసులనొనుట శకేేప్పల, బొాకిమాఎంం ఏ వెకినట్ట భూవర కదుపున్ 

వెఠవ్రువన జెనిచినయట్టగు, నరపతి (పజచేత నప్పనము ద“ గొనినన్, 

(శాంతి- ద్వితీయ- 88 



ఐహీక ధర్మోపదశము శీ)! 

6. భాండాగారము అభివృద్ది చెయువిధము ' 
కోశము రాష్ట్రామునకు | పాణమువంటిడి. రాష్ట్ర సమృద్ధి కళ 

సమృద్గివై ననే అధారపడి యున్నది. భాండాగారము నింకుగాజన్నప్పుడే 
కక 

సైన్యములు ఉత్సాహముతో |క్రవక్మించును. కోళాభివృద్ధి చేయుట 
కొరకు రాజు ప్రజలను కీడింపరాదు. పీజలను మోసగించి ధనార్టనము 

చేయు వ్యక్తుల వై ద్యిగుణీకృతముగ పన్నులను విధించి కోళమభివృద్ధి 
చేసకొనవలెను. ఇది భారతమే న్పష్టముగ తెలిపినది, 

“మద్య పాన గృహాములు, వెళ్వల ఇండ్లు, విటులు జూద 

గాండు) మొదలై నవారినుఎడి రాజు అధికముగ పన్ను రాబట్టవ లెను. 
యా లై 

పీఏవై రాజు ధనరూపమైన శిక్షనువిధించి కోశము నభినృద్ధిపణ దుకొన 
వలెను” నేకు దురభ్మిపాయ మొకటి పిజలలో రూఢనూలమై 

యున్నది. బ్రాహ్మణు లనుండి పన్నులు వసూలు చేయరాదని పత. 

పాతముతో ధర్భుళఖాస్ర్ర కర్తలు [1వాసినారు. ఇది భ్రమమాత) మే- 
అల ష్ 5 _ వట్క-ర్భ నిరతులైె , తపశ్శరరులై అరణ్య ముల వసించు బ్రాహ్మణుల 

నుండి మాత్రమే పన్నులు వసూలుచేయరాదని భారతము నొక్కి 

చెప్పినది. శ్ ్రత్రియుడు కానివాడు, అగ్ని ఉపాసన లేనివాడు, 

(బ్రాహ్మణ విహితమైన ధర్శమును విడనాడినవాడు, జాతిమాతో 9వ 

జీవి అయిన (_బ్రాహ్మణునినుండి నిస్సందేహముగా పన్నులు వసూలు 

చేయవచ్చునని ఆ భారతమే చెప్పినది. 

(అ) యయాతి పూరునకు బోధించిన రాజనీతి 

"రాజర్షి మైన యయాతి బ)వ్మార్షి గణంపూజితుడుం తండికి తగిన 

వుతుడు, పూరుడు. తండి)యొక్క- జరాభారమును స్వీకరించి ఆనంద 

ముతో తన ఇహావనమును తండికొసంగిన వితృభ కి తతురుడు. తల్లి 

దండులకు హృదయ (ప్రమోదమాచరించుట చేతనే పూరుడు కనిష్ట 
ర్] 
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వుృతుడైనను రాజ్యూరక్యతను ఇ పొందెను. [పభ్రువునకు ధర్శ(ప్రవణ హృద 

యము అక్యానక్యకము. ఢర్ణవమూార్ల 'మెజుంగుట చాల గహూనమైనది. 

సామాన్య జలు అజ్ఞానముచే దోషము చేసినయెడల అంత [ప్రమా 

దముకాదు. నకల (పజలకు మార్లదర్శకు 5౫ ఆదర్శ పాయుడుగా నుండ 

వలసిన రాజు భర్మాధ ర విషయములో కడు జాగరూకుడై మెలంగ 

వెను, _ైములయొక్క. నడవడియె సామాన (డజలకు మార్షదర్శకము 

కడా! రాజు నిరతేకము భక్నరవాళ్య ములను ఎయిక్కలనారి చరితలు 

కజుచుచు నిరంతరము సజ్జనల3ో గోష్టి చేయుచు ధర్మానుస్థానము 

వమరక చేనునగును. భరము తెలియుట ఎంత ఆవశ్యక మో, ఆ-చ 

రించుట ఆంతకంటు మిక్కిలి ఆవశ్యకము. రాజు అనగా ధర్మతరును. 

సర్యధర్శృములు రాజధర్శము (మోల అంజలీ సుటించును. 

చెలీమియు పగయ్యు సకేలీవియు, కలకయు, ధర శ్రంబును, 

పెంపును తులువతనమును, పలుకుబడివలననే వచ్చును. |పభున్ర అనేక 
వ్యక్తులతో ఉవయమునుండి అస్తమయము వరకు న్యవహరించవలసి 
యుండును. అందుచే రాజు మితముగను, హితముగనుు సత్యముగను, 
పథ్యముగను, [పియముగను మాటాడవలయును. నరబేవ్రుకు మనసు 

నందు కరుణ, ఆక్టవము, అక్షజయము, సత్యము, శమము కౌెచము, 

పదిలముగ నూది యుండవలెను. ఆ మహోమహి తాత్ముడు అంతరంగ 

శత్రువుల న కామ, (క కధ, లోభ. మోప మద మాత్సర్యములను 

జయించినచో బాప పహ్యాశత్రువుల ను అశవుముగ జయించును పూరో గ్! 

డాహృతమైన లతణములు లేని వారు దుర్తనయోధవరులు. వారు 
శవు పలుకులను బాణములతో పరమగ్భ లక్ష్మ్యుములను భేదింపకలదు 

కాసి, సాధ్ధింపవలసిన పరమార్థమును పొంద బే, 
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ఇ. కణికనీత్రి 

భారతములో నాయా సందర్భములలో నాయా వ్యక్కులు రాజ 
నీతిని చెప్పిరి. సందర్భ మునుబట్రియు, చెప్పు వారినిబట్టియు, వినువారి 
సంస్కా-రమునుబట్టియు ఆ ' రాజనీతి వె వధ్యము సంతరించుకొనుట 
విశేషము. అందరును చెప్పినది రాజనీతియే. అయినను ఎవరి సంస్కాా 
రము ఎవరి (ప్రయోజనము ఎవరి సొంతనగొంతుక్ష వారిదే (ప ల్యేక గుణ 
భాసురమై ఒప్పుచున్నది. దుర్యోధనుడు ఎంత దుర్మాష్టడో. కణికుడు 
కూడ, . అతనికి తగినట్లు కఠోరమైన నీతిని (పబొధించియున్నా డు. 
మూలములో కోడికుడు ఢథృతేరామ్ర)నకు ఈ రాజసీతిని ఆపచదేశించినట్లు 
కలదు. నన్నయ్య గారు ఆంధ్ర) మహాభారతములో కోణికుడు దుర్యోధను 
నకు బోధించినట్లు (వాసియున్నాడు, ఈ సందర్భములో ఒక ప్రశ్న 
వచ్చును. (స్హక్ఫమ్సుడు, చాణక్యుడు కొన్ని కొస్న సందర్భములలో 
ఆపద్ధర్శముగ కూటపీతిని పయోగించి విజయము తవుపకుమునకు 

చెప్పవచ్చును ? భారతములో శాంతి పర్ణమున భీహ్మత పసి సర్వ 
రాజన్య శిరోధార్యమైన 'రాజపీతిని ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజునకు (పవ చించెను, భారతములోచే ధర్భబద్ద మైన రాజిత, కూట రాజపీతి వర్థిం 
చిన సందర్భములు కలను. ఒకటి కరాటరాజసీతి, మరొకటి ధర్భుబద్ధ మైన రాజనీతి అని బిట్లు చెప్పవచ్చును? ఈ సందర్భములో మనము 
వీ వీ సందర్భములలో వీ [పయోజనవ్వు న'పేజ్నీంచి (శికృమ్తుడు, ధర్మ "రాజు ఏ రాజసీతిని అవలంబించినారు ఆని పరిశీలింపవలసియున్న ది. వారు కూట రాజనీతిని ఆపద్దర్భముగ జగత్క_ ళ్యాణముకొంకు అవలం బించినారు. అది ఆపద్ధర్శము మాక మే, అంతేకాని చిన్న దానికి పెద్ద 
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డానికి కూటరా జనీతిని |కమ(పాప్కమైన ధర్భముగ _ వాడుకొనలేదు. 

అదియునుగాక ఆ మహాపురుషులు వ్యక్తిగత మైన లాభమునకు ఈ 

మార్ల మనుసకంప లేదు. సామాజిక కళ్యాణము సంపాదించు సమయము 

లలో ఇతర ఉపాయములన్నియు, వ్యర్థ మైనవుడే ధర్భసంర తు, ణార్భము 

గత్యంతరము లేక ఈ వకమార్లమును అనుసరించిరి, 

రాజు దండమునుధరించి సర్వ పజలను తమతవు ధర్మములను 

నిర్భరి,ంపచయ.టకు సాధనముగా నుపయోగింపవలయును. దండ 

భయము లేక్రపోయినచవో అరాజకత(ము (పబలును. లోకములో 

మత్స్యన్యాయము (పవరి ల్లును. రాజు ధర్భమాచరించి (పజలను ధర్మ 

మార్హావలంబులుగా నానరింపవలయును. దండఖీతిచేత నే సర్భవర్లము 

లకు చెందిన ప్రజలు తవముతవు కర్వవ్యములనుఏడక నిర్వరిం చెదరు, 

మహీవ్లభుడు నేరమునకు శిత విధించునపుడు ఇతడు మ్యితుడనియు, 

అతడు శతుడనియు భావములేక సమచిత్తిము వహాంచవలెను. సర్వ 

(పజలను ధర్మాభిరతులుగ చేయుటకు ధర్మమునందు ఆసక్తి అధర్మము 

నందు భయము కలిగించుటయే రాజుయొక్క. _పధానధర్మము. దోషిని 

సన్మార్షమున చెట్టుటకొరశే నేరమునకు ఉచితమైన దండనము విధింప 

వలెను. నేరమునకు మించిన దండనము విధించుట చేతనే యమధర్శ 

రాజు మాండవ్యమహర్షి శాపముచే విదురుడుగా ఫుట్టవలసి వచ్చెను, 

(చూ ఆది - షస్టు _ 102) 

నరపోలుడు అత్మర క,ణమునందు కనుకలిగి యుండవలయును, 

రాజు సాలుగు కాలములపాటు తేన పదవిని నిలజెట్టుకొనన లెనన్న చో 

ఏర్రని నమ్మవచ్చును, పత్రిని నమ్మకూడదు అసి పృాదయపూర్వక 

ముగా భావించరాదు. ఎవరికి ఎంత చనవీయవలెనో అంత మాక్రమే 

ఈయవలెను. (చూ. అది - పస్ట = 110). (ప్రజలు రాజునకు 
కాళ శో 

శ్ 
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మి([త్రులగుట, శతులగుట వ్యవహారమునుబట్టియే కలుగును. అందుచే 

ఏ వ్యక్షిని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకొనదగునో అంతవరశే గౌరవింప 

దగును. 

రాజ్యాంగ వ్యవస్థ విజయము పొందుటకు మంత రక్షణము 

అత్యంత ఆవశ్యకము. సర్వ కార్యములు మం తపరిరతణ శకి చేతనే 

సిద్ధిపొంచును. అత్మరతణమునెడ రాజు ఎంతే (శద్ధవహించునో మంత 

రక్షుణమునకూడ అంత. భక్కి(పపత్తులు (ప్రకటింపవలయును. బృహ 

స్పతియెనను మంత్రవిభద్దమెన కార్యము నిర్వహించుటకు సమర్ధుడు 

కానేరడుం రాచ కార్యము లన్నియు నిర్వహణమునకు పూర్ణము 

నృపాలుడు ధిరమకియుతులతోడ బాగుగ యోజించి వేయవలెను, 

కార్యనిర్వహణమునకు ముందు చక్కగ సమిోావ్షీంచి (పారంభించిన 

కార్యము ఎట్టి విఘాతములు లేక ఫలసిద్ధి పొందును కదా ! ధర్మ 
బద్ద బుద్ధయైన జనపాలుడు మృదు కర ముచేత కాని, (కూరకర్ణుము 
చేతకాని నేర్పుతో రాజకార్యమును ఉద్ధరింపవలయును._ రాజు తేన 

లోని లోపములను చక్కగా గుర్తించి. పరులలోని లోపములను 

శెలిసికొనుచు చేశకాలపాత్రానుగుణముగ మితినంపన్నుడై వెలగ 

వలను, రాజు నిత్యము అబఖయక, అత్మకృత్యము నెతీంగి పరుల కృత్య 

ములను దూతముఖమున నెబుంగవలయును, పరభూముల వృత్తాంతము 

నటరయుటకు వివిధ పాపషండ తతిని నియోగింపవలయును. 

రాజు ఎచ్చటకు వెళ్ళినను ఆ (పజేశమును అంగరతక్రులచే 

శోధింపవేసి నిష్క్మంటకముగ నున్నదని తెలిసిన పిమ్మ'కే అచటకి వెళ్ళ 

వలెను. శోధింపక తనశేమన్నట్లు నానా విహారశైల ఉద్యాన సభా 
తీర్ధదేవళా గృహ మృగయాస్థానములకు వెడలరాదు. పలునూరులు 
కపథములు పలికియు, అంజలి ఘటించియు, అభివాదములు చేసియు, 

ఇ గ 
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సామ్మపియభావలు పచకించియు, మిధ్యావిన మము నటించియు, కాపుకు 

షులు [పభువును తమకై వసము చేసికొనుటకు నిరంతరము (పయత్నీం 

తురు, వారే కావుకువులు. ఇట్టి కాపురుములను ఒక కంట కనిపెట్టి 

రాజు దూరముగా నుంచవ లెను. దుర్తనుడు తన కిమ్మగునంతే వరకు 

ఇష్టుడవాలె రాజును వీడవతె అనుసరించి యుండును. పాము అదను 

దొరకువరకు పొంచియుండి, గరళముతోకూడిన కోరలతో శతున్రను 

కరచి చంపుచున్నది కదా. అశే శత్రువుకూడ అవకాశము వచ్చువరకు 

ధర్యధ్వజివ లె నుండి అపకారము చేయును. ఈఫషయమును ఉపమాన 

ములతో సమర్థించి యుండుట మనోహరమైయున్నది. 
(ఆది - మష్ట - 118 - 114) 

రాజు శతువును ఎప్పుడు నిర్జించవలెనో సూచించుటకు కణికుడు 

కరాటనీతిని (పకటించెను. రాజు వాక్కు మధురముగ నుపయోగించుచు 

హృదయము కో త్తివాడరవలె నుంచుకొనవ లెను. బలహీనుడై న రాజు 

బలవంతుడై న శతు)వును నెత్తిమాద పెట్టుకొని పూజించుచు,ు యుక్త 

సమయమున మట్టికండ రాతిమోద వేసి బద్దలుకొట్టు విధమున రూపు 

మాపవలయునని చతురముగా చెప్పినాడు. రాజునకు అపకారముచేసిన 

శత్రువు అల్పుడని నమ్మియుండి దగ్గరకు చేరసీయ రాదు. పాదతలమున 

చిన్నముల్లు గు)చ్చుకొన్నచో మనము నడవలేము కదా. శతువు 

అల్పుడని జెడాసీన్యము వహించుట ఎంతమాత్రము తగదు. శతుంవు 

బాలుడని తలచి "తేలిక్రగాభావించి కలసియుండుట రాజునకు కార్యవా! 

చిన్న నిప్పుకణమెనను భ యం కారారణ్యమును కాల్చుచున్నది కదా! 

కతు) శేషము నిన్సిఉండుట అత్యంత (పమాదకరము. సమిాప శతు)వు 

ఎంత పమాదము కలిగించునో ఈపద్యములో పరమరమణీయముగా 

ఇచెప్పియున్నాాడు, 

(చూ, ఆది = షష్ట = 115, 118 
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కణీకుని ఉపజేశము పరిశీలించినచో శతు9నిరూ గైలనము జేయు 

టలో రాజు ఎంతే జాగరూకత వహీింపవ అనో తెలియుచున్నది. ఈ 

కత్రునిర్మూలనము రాజు ఆక ర క్షణముకొరశే చేయవలెననుట గమ 

నార్శము. కణికుని ఉపదేశము దుర్యోధనుని మై ఎంత యో పనిచేసినది. 

(ఇ) నారదమహర్షి ధర్మరాజునకు బోధించిన రాజనీతి :- 

మయుడు అగ్ని భయమునుండి రవ్నీంపబకుటచే తత్క్యాతేజ్ఞ తా 

సూచకముగా సకలజన మనోహరమైన నభను నిర్మించి ధర రాజునకు 

కానుకగా నమర్చిం చెను. సభాస్థితుడై న ధర రాజు (పజలను కన్నబిడ్డల 

వల పాలించుచు రమ్ములతో సుఖసంపదలతో తములచూగుచుండెరు, 

తన్నుచూచుట కరుచెంచిన మునీశ్వరులను ధర్మరాజు పూజించి వారి 

వలన ధర్మకథల నాలించుదుండెను. అంత నారదమహర్షి ఏగుటెంచి, 

రాజనీతివిషయ ములను ధర్భురాజును (ప్రశ్నించెను, ఈ భాగమంతేయు, 

(పశ్నలరూపమున ఉన్నను తి)లోక సంచారి, జగత్క-ళ్యాణ సంభాయి 

అయిన నారదమహర్షి ధర్మరాజునకు క_ర్రవ్యము బోధించుచునట్లు గోచ 

రించు చున్నది. 

వాల్మీకిమహర్షి ప్రణీత రామాయణములో. చిత్రకూటమున 

గ్రీరామచం దుని సందర్శించుటకొరకు భరతుడు వచ్చేను. (శ్రీరాముడు 

భరతుని రాద పాలనిమున సంబంధిం చిన అ నేక ప్రశ్నల వర్ష ము 

సరిపించెను. (కీ రాముడు సప్తాంగ ములనుగూర్సి భరశుని (పశ్నించిన 

భావములన్నియు నారదుడు బోధించిన రాజనీతిలో (పతిఫలించియున్న వి. 

కమముకూడ అశ్లే పాటించియుండుట విశేషము. మితేహిత సత్య 

వాక్యజ్ఞుడగు నన్నయ పరిమాణముచే చిన్నదయ్యును గుణముచే 

మిన్నగా _పకాశించునట్లు రాజసీకిని అంతయు ఇందు ఏర్చికూ ర్చెను, 

ఈరాబసీతి చెప్పినవ్య క్రి దేవర్షి. కోత ధర్మరాజు అగుటచే ఇది 
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నకల ధరో _త్తరమై యున్నది. చందవంశములో మహోభివ, భీమసేన 
(పతీప, శంతన [పభృతులగు నర చేరో _కేము లుద్భపించిరి. ఆ నర 

దేవో _త్రేములు అనుస్య్యూతముగా నవుసంంచుచు వచ్చినది ధర 

మౌర్లము. రాజునకు ధర్శమునకు అవినావభావ _ సంబంధమున్న ది. 
రాజధర్శము బహుశాొఖా సవముంచితమయి యున్నది. సకల పజల 

పూజకు ప్మాతమెన మహీపాలుడు ధర్మార్థ కామమోతీములకు 
ఒండంటికి బాధకలుగకుండ ఉచిత కాల విభ క్రముచేసి సేవించవలెను, 

రాజునకు విజయనూాలము మం|(తము. మంతి రాజునకు కన్ను 
వంటివాడు. అనఘులు శౌ శ్రువిధిజ్ఞులు, అన్యోన సరకులు, పితృపితా 
మహా కమమున వచ్చిన వివ్రలను మంతులుగ నియోగించవలెను, 

రాజు ధర్మమునం బే చిత్తము లగ్నముచేసి నిఖలయోగ వృత్తులందు 

యోగ్యులై నవారిని నివుణు లై నవారిని రాజకృత్యములందు స్థ చిరముగా 

నుంచవలెను, మం; (తగు ప్రి ప్ అత్యంత ఆవశ్యకము. ఫలము కలుగకుండ 

రాజు చేయు మంతాలోచన (పజలకు ముందు తెలియుట అత్యంత 
(పమాదకరము. మం[తొలోచనముకూడ అపర ర్మా తమున ఉచితస్థాన 
మున ఉచితమైన మంతులతో చేయవలెను. 

(సఖి? - (ప - 27, 28) 

రాజు వేయిమంది మూర్జులను విడిచిమైన ఒక్క పండితుని 
సేవించుట. కర్త వ్యమని రామాయణము సూచించినది. ఉతమ 

మంత్రులు దుష్టమంత్రులు తెలిసికొని రాజు గు ర్రింపవలయును, దుప 

మంత్రులు రాజపు తులకు అమిత ధన మొనంగి వారితో చేతులుకలిపి 

వారి పటీమువహించి రాజునకు (దోహాము చేయించుట కలదు. తగని 

వారికి ధనమిచ్చి గర్వముతో దుర్వమో హాముతో విజ్ణపీగుదురు. దుష్ట 
మంతి రాజునకు చేయు అపకారము ఇంతింత అన రానిది, శాయలవారు 
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దుష్టమంతిని చేరదీయుట గుమ్ముడిశాయవంటి ముత్యమును ధరించుట 

వంటిదని చమత్క_రించినారు. 

పురోహితుడు ధర్మాధర్శ విశారదుడై బహ్ముశుతుడై, గమ 

చిత్తుడై వాణీరమణీ, శిత వదనసరోరుహుతై. ఉన్నాడా యని నారదుడు 

ధర్మరాజును (పశ్నిం చెను. పురోహితుడు రాజ శేయమును కోరువారిలో 

అత్యంత (ప్రధానుడు. 

దైవజ్ఞులు జ్య|ోతిశళ్ళాన్ర్రములు బాగుగా పరిశీలించి [పతిభావం 

తుళైై దివ్యాంతరికు భామోాత్పాతములకు (పతీకారము * చేయవలెను. 

వారీని రాజు సముచిగముగ నన్నావించవ లెను. నెద్యులు నిరంతరము 

దకుత రాజభకులె అపాంగములతో కూడిన ఆయు ర్వేదము అభ్య 
యా వాని చ ఉత 

పించి జగద్ధిత బుద్ధితో చేవ చేయుచుండవ లను, 

రాజు తేన భఛృత్యులను ఉత్తమ, మధ్యమ, అధములుగా వర్ష 

కరించి యథోచితములైన కార్యములలో నియోగించవలెను. ఉత్తమ. 

మధ్యమ, ఆది వివక్ష కార్యముయొక్క_ విశష్ట్రత పై నను ఆ కార్యము 

నిర్వహించు వ్యకి,యొక్క- నైపుణ్యము వినను అధారపడియుండును, 

రాజు భృత్యులకు తగు జీతములను పూర్తిగా వర్వాటుచేసి యథోచిత 

కాలమున ఇచ్చుచుండుట అత్యంత ఆవశ్యకము. రాజోద్యోగులు తగి 

నంతే జీతమున్నవుజే భయభక్తులు కలిగి రాజుసేవ చేయుదురు, ఒక 

ముద్దలోటు వచ్చినను సేవకులు రాజును చెడజూతురు. అందుచేత 

రాజు భృత్యులయెడ (పేమ కలిగి ఉండవలెను. ఉద్యోగులను సత్క 

రించుటయందు రాజు గొప్ప ఈవి (పకటింపవలయును, రాజు భృత్యు 

లకు నిర్మీతసమయములో జీతములు ముట్టునట్లు చేయనియెడల (సజల 

దగర వారు లంచములను సుచ్చుకొందురు. అందుచే తనను ఆశ్ర 

యించుకొన్న భృశ్యులందరికి సేవలో నిమగ్ను లగుసట్లు ఉత్తరోత్య 

ర్ 



410 ఆంధగి మహాభారతము _ ఉప దేశము 

రాభివృద్ధిగా జీతములు నముచితముగ పెంచవలెను. కులపుతులెన 

సద్భృత్యులకు సత్కా.రములు (సీమలో రాజు చేయవలెను. అట్లు 

చేసినయడల ఆ భృత్యులు రాజు చేసిన మహాగారవమునకు కృతజ్ఞతా 

బద్ధులె యుద్ధన మయములో (ప్రాణములను తృణ(ప్రాయముగ త్యాగము 

చేయుటకు పేనుకాడరు. 

ఆధునిక కాలములో యుద్దములో అపూర్యపరా[క మము సాహా 

సము [పకటించిన. సైన్యాధ్యయులకు రకుకభటాధి కారులకు నై 

పుణ్యము (ప్రకటించినవారికి మహావీర చ్మశాది బిరుదులు ఇచ్చి సత్క- 

రిలచుట ఈ పరమాశయములో నే చేయుచున్నారు. యుద్ధములో ఏర 

మరణము పొందిన పీరభటుల కుటుంబములకు, ఉద్యోగములు, ఆహార 

వస్త్రములు సమృద్దిగ రాజు సమకూర్చవ లెను, రాజు కార్యములందు 

ధనలోభముకలవారిసి దొంగలను, రాజభకి , లేనివారిని, శత్రువులను 

జయించుటకు ఛై ర్యములేని పీజికిపందలను నియోగింపరాదు. 

రాజ్యములో చోరభయము లేకుండ రాజు రాజ్యమును పాలింప 

వలెను. అధిక థనలోభమునకు వశువై రాజసేవకులు దొంగలకు అశ) 

యములు కలింపరు కదా. రవతకభటులకు, దొంగలకు వాటాలుం 

డును. రతకభటులు, దొంగలు కలిసిన అగ్నికి వాయువుతో డైనట్లు 

లోకోష్మదవము కలుగును. రాజభటులు నేరముచేసినవారు ఢనవంతు 

.లెనచో వారి దగ్గర ధనము గుడి వారి స్థానమున అమాయకులను 

నిలుపుటకూడ చేక్రపో లేదు. రాయలువారు ఆముక క్ష మాల్య్వదలో 

న్యాయమును రాజు (పజలక ఇచ్చు£ఓలో ఆలస్యము చేసినచో 

చేరముచేసిన దోవులు తః వ్వించుకొనిపోదురు. అమాయకు లెన (పజలు 

వారిఃబదులు శిహీంపబడుదురు. అమాయకుని కన్నులనుండి కారిన 

కన్నీరు రాజ్యమును ఫుత్రమితబాంధవముగా నిర్మూలించుననిరి, 
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అనావృష్థి కలిగినపుడు రాజ్యములో జలపూర్జములైన చెటు 

వులకు నదులకు అనకట్టకట్టి నీరు సరఫరా అగునట్లు చేయవలెను, 

జలాధారములను మిక్కి-లి భ|దముగా రకీ ంపచేసి వ్యవసాయమునకు 

తోడ్చడునట్లు చేయవలెను. సన్న కారురై తులకు ధాన్యము వీజములు, 

బక్కచిక్కిన వర్తకులకు శృలేక వృద్ధిగా బుణములను సవముకూర్చృ. 

వలెను. వ్యవసాయదారులు వణిజులు రాజుమొక్క కోళాగారమునకు 

పన్నుగట్టుదురు. అందుచే వారిని ఎఎతో,పేమతో ఆపదనమయమున 

అఆదుకొనవలయును. అం అేకానె వ్యవసాయదారులు నర్తకులు వలస 

పోవుచున్నను తనేమి పట్టనట్లు ఊరుకొన్నరాజు శృళానముదగ్ద్ధర 

పొంచియున్న నక్క-తో తుల్యుడని రాయలువారు సూచించిరి. 

రాజు దయతో, కుంటి, మూక, (గుడ్డి “మొదలై న అనాథలను 

రశ్నీంపవ లెను. 

రాజు తనరాజ్యములో ఆర్థిక రాజకీయ సాంఘిక రంగములలో 

విశిష్ట సేవ చేసిన మహావురుషులను యథోచితిముగా సత్క-రించి వారికి 

ద్విగుణీకృత తృాహము కలిగింపవ లెను. దీనివలన [పజలకు తాము 

కూడ ఇట్టి శేవచేసినచో మహాగారవము పొందగలుగుదుమని ఉత్సా 

హాము పల్ల వించును. 

రాజ్యమునకు వచ్చు ఆదాయములో నౌల్లవభాగము కొన, 

మూడవభాగము కొని అర్ధ భాగముకాని రాజు ఖర్చు చేయవ లెను, 

అంతకం"టు మించి చేయరాదు. వట్టిపోయిన ఆవు అందరికి చులకన 

అగునట్లు కోశము రి త్తపోయినయెడల రాజ్యము చిక్కు-లలో పడును, 

సర్వ కార్యములు ధనైక సాధ్యములు. ధన సంచయము. రాజ్యవ్యవస్థకు 

నమూూలము. ఆయుభాగారములగు, ధనకోశములను, చతురంగబలము 

టను, పోషించు స్థానములందు, ఛండారములందు, పరమవి శ్వాసపరులన్ను 
లా గిలా కాళ్తా 



412 ఆంధ మహాభారతము _ ఉపదేశము 

భక్తులను, దచములను; నియోగించవలెను. (మా. సభా - ప 47) 

గురువులు, వృద్ద శీల్పివరులు, వణిజులు, బంధువులు, ఆశిితులు, సాధుజ 

నులు పేదరికము పొందకుండ రట్నీంపవలసిన బాధ్యత రాజుపై నున్నది. 

ఆత్మరతుణ తత్పరుడై న రాజు సంతతము బాహ్యా, అంతరజనులను 

ఒక కంటితో కనివెట్టియుండి బారులవలన పరమహీపతుల చర్నితము 

"తెలిసికొనవ లను, (చూ. సభా - [ప - త్త లోక వ్యవహారములను 

రాజు నిరంతరము, విద్వజ్ఞనులను నమావేశపరచి వారితో గోష్టి చేసి 

అశేవ ధర్జుకుశలుడై సమబుద్దిత' నిర్వహింపవ లెను. ఆయా రంగము 

లలో దములైన విద్వాంసుల సాయము రాజు ఎల్ల ప్పుడును పొంద 

వ లెను, 

వార్తకు రాజ్యవ్యవస్థలో అధిక (ప్రాధాన్యము కలదు. అర్థానర్గ 

ములను "తెలుపువిద్యయు వార. వార్తయంబేి జగత్తు అంతయు నిలిచి 

యున్నది. వార్తవిషయములో నరపాలుడు అత్యంత శ్ర ద్ద వహింపవల 

యును. వార్త "లేనినాడు జగత్తు అంతయు అంధకారముతో నిండి 

పోవును. అదియు సమాచారశొఖ. 

నారదమహర్షి ఉపచేశమును ముగించుచు రాజునకు పదునాలుగు 

దోషములు పరిహరెంపవలసిన ఆవశ్యక మున్న దని 'పాచ్చరించెను. 

“మటియు న్వాస్తిక్టం, బన్ఫతంబు, (పమాదం, బాలస్యం, బనర్జ్మ 

జ్ఞలతో డి చింతనంబు, (కోధంబు.. దీర్ధృ చింత, దీర్చసూ తతః 

'ముబుకగలవారి నెజటుంగమి, యయర్థంబులయం దనర్థక చింతే 

నిశ్చీత కార్యంబులు చీయమి, మం[త్రంబుల రవ్నీంపమి, శు భంబుల 

(బయోగింపమి, విషయంబులం దగులుట, యనంబరగిన పదు 

నాలుగు రాజదోపంబుల బరిహారింతే యని యడిగిన నారదునకు 

ధర్జరా జిట్లనియె.” 
(నభా = [పథమ = ఫర 
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ఉ, ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మజునకు వోధించిన రాజసీత్యుప దేశము 

ధృత రాష్ట్రడు ధర్మ రాజునకు రాజనీతిసూతములను సంత్నీ ప్ప 

సుందరముగా ఆపన్యసించెను, మానసికపరిణతి పొందినవాడు, (పజలను 

కన్నబిడ్డలవలె పరిపాలించినవాడు, రాజ్యపరి పాలనాదక్సుడు, అయిన 

ధృత'రాష్ట్రడు తనకు అత్యంత అత్మియుడై న ధర్భజునకు మర్మము . 

లేకుండ రాజనీతిళోని మర్శములను సాకల్యముగ చెప్పుట విశేషము, 

నృపధర్మము: 

సప్తాంగ సమన్విత మైన రాజ్య వ్య వస్థకు అత్మ రాజు. రాజ్యములో 

జరుగుచున్న సర్వవిషయములను సహ్మసన్మేతములతో సాకల్యముగ 
తెలిసికొని (పజలను దయతో రకీంచుచు, న్యాయముగా ఆర్జించిన 
ఆదాయమును వృద్ధి చేసికొను చు తగనేలినవో భామి కామభేనువువలె 
సకల కామ్యుములను అభివర్షి చును. 

అమాత్యులు: 

రాజ్యాంగరథమునకు రథివంటివాడు రాజు సారథివంటివాడు 

మంతి. రాజ్యాంగమున మంతికున్న _పాధాన్యము అనితరసాభార 
ణము. భావశుద్ధినిలయులు పతృపితామహాక )/మసమాగతు లై నవారు, 

అగు నచివ్రలనే ఎన్నుకొనవ లెను. ఎల్ల కార్యములు మం[తులతో 

సామూహికముగను ఒక్కొ-క్క-రితొను సందర్భమునుబట్టి విచారించి 

నిర్ణయము తీసికొనవలెను. మంత్రమునకు అత్యంత్మపధానమైన లత 
ణము గోప్యము. మం. తనగోపనమువలన అఖిలకర్ణలు ఫలావా | యి 

అలాంటి 

పొందును. మం తాలోచనమునకు రహాన్య(ప్రదేశముకాని, మాడువు 
మాదకాని, మూటువేని అరణ్య(పచేశముకాని అర్హ్భమై. యున్నవి, 

మం(తాలోచనము చేయునపుడు సమీపమున బధిర, పంగ్వంధ, 
జడులుండ రాదు, రాజ్యాంగ సంబంధమైన, రహస్యములను అత్యంత 

గొప్యముగ నుంచవలెనని మంత్రులను రాజు హాచ్చరించవ లెను 
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సెనాధిపతి :. స్వామిభ క్కి, న్నే హావేశముకలిగి కూరుడై, 

ఎట్టి క్లీష్ట పరిస్థితులలోను నమత తేప్పనివిసువని సత్కు-లజుని సైన్య 

పఏిభుసి (పభును వరింపవ లెను. 

భృత్యులు వం రాజ్య కార్యనిర్య్వహణములో నత్యద్భుత (పలిభ, 

త్యాగము పదర్శించిన రాజోద్యొగులను సముచితముగ సన్మానించి, 

మహోారాదనభలో గెరవింపవ లెను, (మూ ఆ - [ప - 64) 

శతుసంహారము :- శత్రురాజులను ఒకకంటకని పెట్టి రాజు 
మెలగవలెను. దైవ, మానుషబలము తేటీగియున్నపుడ్కు బలహీను 

డుగా నున్నపుడు శతునునై రాజు విజృభించవలెను. వైరి రాజుల 

మంత్రుల మనసు విరసమొనర్చి రిపురాజ్యము (కె వనము చేసికొన 

వలెను. 

7. అపవాద నీతి 

'శ్యాన్ర్రుములలో సామాన్య విధియనియు, విశేషవిధియనియు, 

ద్వివిధ సూత ములు కలవు. అశు ధర్శములలో సామాన్యధర్శములు, 

'ఆపద్ధర్శములు కలవు. సామాన్య ధర్మమును విశేష ధర్భము చాధిం 

చును, ధర్మము ఏధిరూపముగను, నిషేధరాపముగను కలదని తెలియు 

చున్నది. 

1. దినమును నసంధ్యయొనర్పుము. 2.. ప్రతి వసంతబుతువు 

నను సోమయాగము సేయుము. లి, సత్యము పలుక వలయును. 

కీ అహింసయే పరమ ధర్మము. ర, సర్వ భూతేనులయందునుదయకలిగి 

యుండవలయును. 

i _ ఇత్యాదులు విధిరూపము'లై న ధర్మములు. 1. అసత్యము 

ఫలుకనలదు. ౨. .పళుల ధనము అపహరింపవలదు. త. ఇతరులకు 
mmr చానా 
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కీడు తల'పెట్టకుము. ఇట్టివి నిషేధరూపములు. అసత్యములాకుట, ఇత 
రుల ఇండ్లను కాల్చుట, మొదలై నవి చేయుమని వ సీతిశాస్ర్రుము 

చెప్పుదు. కాని ఒక్కౌాక్క-సారి [పాణాపాయసమయమున ఇవీ ఉపా 

చేయము లే. 

“సత్యంబు నహింసయు నను 

నత్యుత్త మధర్మయుగళ మందు, నహింసన్ 

సత్యను గాచుట, ధర్మ మ 

సత్యేమున నహింస గావ జను నం|డు బుథుల్. 

“పాణహోని వచ్చుపట్టున, సర్వధ 

నాఫహోర వేళయందు నడపు 

సత్యే మనృత మం, (డనత్యంబు సూనృత 

మని పరిగ హింతు రార్యజనులు.” 

(కర్త - తృతీయ - 7కి, 77) 

(పబలమైన అపాయములనుండి తన్ను తాను రవ్నీంచుకొనవలసి 

వచ్చినపుడు మానవుడు వీనిని అవలంబించును. వీనికి అపద్దర ములని 

చేరు, | 

ఒకవ్య కి చేసిన వ్యాపారము ధర్మమా? అధర్మమా? అని నిశ్చ.. 

యించుట స్ఫూలదృష్టి తో చేయరాదు. అవ్య కి ఆ వ్యాపారమును 

స్వార్థముతో చనా? జగద్దితముకొజకు చేసెనా? అని పరిశీలించ 

వలెను. మహాపురుషులు జగత్క-ల్యాణము సాధిం చుపరమాశయముతో, 

ఆచరణములో నొకింత అధర్మమనై ననువేసి సమాజకల్యాణము ధర 
సంర క్షణము చేయుట అనాది కొలమునుండియు నచ్చుచున్నది. ఆమహాో . 

ఫ్రురువులు చక్రమును (త్రిప్పుదురుగాని చి ల్లిగవ్వకూడ వారికక్క-ర లేదు" 
ధృతరాష్ర)డు కూటసీతిని స్వార్థ ముతో అవలంబించి ఫాండవులకు . 
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రాజ్యభాగము పంచియియ్యక లోభియై తనఫ్మతులకు రాజ్యమంతయు 

కట్ట పెట్టదల చెను. అతనిది కూటసీతి. (శ్రీకృన్తుడు ధర్జుశంరతణము 
చవేయుటకొరక్షు సషూా-జ కల్యాణము నాధించుటకొరరకు, అపత్కాాల 

ములో కూటసీతిని అనుసరించినను మభోవురుషుజే అని ప్రఖ్యాతి 
పొందినాడు. 

అనేక సందర్భములలో ధర్మము అధర్మమువలెను, అధర యు 

ధర మువలె గోచరించును. ధర్మసూత్యుమును "తెలిసికొనుట కడుంగడు 

కష్టము. హింసచేయుట మహాపాపము. అసత్యము మేటిపాతకము. జగ 

త్క-ల్యాణముకొ అకు యజ్ఞములో పశు విశననము చేయుట హీంసకాదు, 

భూత హితముకొబకు చేయు అసత్య భివహణమును సత్యమై (పకాళిం 

చును. పరిణయ సమయమున, పాణభంగమున. విత్త భంగమున పలుకు 
అసల్యేము సత్యఫలమునే యొసంగు శనుట సిద్ధాంతము. 

(ఆనుశొసనిక _ పంచమ - 78) 

ఛారతామ్నాయములో ఈ అపవాద సీతి వుమ్మ_లముగ 

నున్నది. లోక సామాన్యదృష్టకి ధర్మము ఆధర్మమువ లె భాసించును. 

జగత్క_ల్యాణముక్ొొటికు ఒక మహాధర్థుమునకు జయము కలిగించుట 

కొలను అపత్కా-లములో ఇంచుక అధర్మము చేసినను అధర్మముశాదు. 

ధ ర్మాధరగ్తినిర్ష యము చేయుట సామాన్యులకు దుష్క-రము. “ధర్మస్య 

తత్త్య్యం నిహితం గుహాయాం”. . 

__ ధర్శమర్శమును, ధర్మ విభాగ విధిజ్ఞల సేవించియు, వేద 

శాస్త్ర తేత్హ్యవిదులను సర్మిపశ్న చేసియు, నంతతెము ధ ర్మానుష్టానము 
చేయు మహావురువుల నడవడిని మార్హదర్శక ముగ గహించియు 

మనము నడువవ లెను, ఏధర్భమును మహాజనులు అనుసరింతురో 

అయ్యదియే మనలకు శరణ్యము. సామాన్యముగ లోకములో ధర్మా 

చరణము చేయుటకు కొలదిమంది సూత్ర మి ముందునకు వచ్చెదరు, 
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అధర్మము చేయుటకు పరశ్శతముగ  ద్విగుణీకృతో తాహముతో 
ముందునకు వచ్చెదరు. ధర్మమును దుర్య్వ్యాఖ్య చేసి తమ తప్పును 

సమర్థించుకొనుటకు మహాపురుషులు ఆపత్కా-లములో జగత్క-ళ్యా 

అముకొటకు చేసిన అధర్యమును పీరు అడ్డుగా పెట్టుకొని అధర్మము 

చేయుదురు. ఆది మిక్రాలి అనాచిశము. ఒకవ్య క్తి వ్యాపారము సాగిం 

చుటలో ధర్భము నసుసించి సర్య్థసాధనములు నిషఎ యోజన 

మయివేోయినపుడు ధగ్మము రశీంముటకొొటికు ఇంచుక అధర్మము చేసి 

నను ఆది ధర్నమే. 

మహాభారత సంగా)9మము (ప్రారంభమైనది. భీము డు. కౌరన 

సె సై న్యాధిపత్యము వహించి పాండవ సేనలను చీల్చి చెండాడుచున్నాడు. 

పాండవ సేనావాహినిలో అందరును పలాయనము శోయుచుండిరి. పర 

మేశ్వరుని జయిం చినవాడును, పాశుపతాస్ర్రుము ఆర్టించినవాడును 

గాండీవము కలవాడును అగు అర్జునుడుకూడ క_ర్తవ్వ లౌ మూథు 

డయ్యాను. ఇట్ట ఆపత్క-ర పరిస్థి తిని శ్రీకృ ముకు సమిాక్ష్మంచి తాను ఊర 

కుండిన చో భీమ్మకు అనాయాసము*, పాండవులను పరిమార్చి దుర్యో 

థనునకు రాజ్యము కట్ట'పెట్టునని భావించెను, ఏవిధముగానై నను 

ఛీమ్ముని మై ప్ విజృంభించి పాండవులను ఆపత్సము[దమునుండి యుద్ధరింప 

తలచి (న్తీకృష్ణుడు సుదర్శనమును భరించి రథము డిగ్గనురికి. ఫీమ్మని 

సె కి దుమి కెను, అప్పట్టున అర్హునుడు (శ్రీకృష్ణుని 'పాదములవై బడి 

(పార్థించి అతడు పూర్వము చేసిన (పలిజ్ఞను గు ర్తువేసెను. 

“నేనూరక నిరాయుధ వ్యాపారత మై 

నుండువాడ బరమానవ్హుడనై” 

(ఉద్యోగ - (పథమ - 79 
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తొమ్మిదవనాటి యుద్ధమునకూడ (శ్రీకృష్ణుడు ఇన్తే ఛీమ్మనీమై 
విజ్బంభించెను. ఆయుధధారణము చేయనని ప్రతిజ్ఞ చేసిన (క్రీకృమ్ణుడు 

మర్యాదాతిక)మణము చేయవచ్చునా * ల్రది ధర్భమా అనుపశ్న 

ఉదయించును. దీనిని ఈవిధముగా సమస్థింపవచ్చును. ఛమ్ముని భీకర 

పరా(క్రమాగ్నిలో పాండవసేన శలభములవలె పడి బూడిద యగు 

చుండెను. తిలోకైక ధనుర్దరుడని (పసిద్ది వహించిన అర్జును కుకూడ 

నై రాశ్యముతో -వెనుకంజవేయు స్థితిలోనుండెను. అట్ల అస్ట్రనునికి 

థై ర్యోళ్సాహములు పాదుక "ల్సి నిల బెట్ట వలసిన ఆవక్యక మున్నది. 

పుట్టన నాటినుండియు పాండవులు ధర్నశీలునై. ఎన్నియో వాధలుపడి 

తుదకు, యుద్ధమునకు వచ్చిరి. అట్టి పాండవులకు విజయము చేకూర్చు 

వలసిన బాధ్యత శ్రికృమ్లునినై యున్నది. ధర్మరకు కణము అతని పరమ 

క_ర్రవ్యము. అర్జునుని నమరోన్నుఖునిగా వేయుటకు పాండవసేనలోని 

నిరుత్చాహము 'పోనొట్లుటకు శిష్యునిచే న నమరమహాయజ్ఞ్ఞ ము చేయిం 

చుటకు (శ్రీకృష్ణుడు అట్లు చేసియుంకును. 

అభిమన్యుని మరణమునకు (పథాన కారణము సై ౦ధనుకు. [పయ 

పుత్ర మరణకారణమయిన సైంధవుని అస్టనుడు సూర్యా స్తమయము 

లోవున సంహరింపకలన సి భీకర (ప్రతిజ్ఞ చేసెను. రాజరాజు సై ౦ధవ 

రక్షణ 7 బాధ్యత (దో ణ కృప కర్త అశ్వ జ్ఞానుల వై బడెను. ఆచార్యుడు 

తన సిదాంత జానమంతయు [పయోగింపదబచి అర్హునునకు దుర్రమమెన 
4G a జ ౧ ౬ 

వ్యూహము పన్నెను. నీ (ఇకృమ్లుడు తస్మపియనఖుడై న అర్జునుడు ఈ 

(ప్రతిజ్ఞ ఎట్టు నెంవేర్చునా అని ఆందోళనము పొందెను. అస్టనుని 

సమస్య అనగా అచ్యుతుని సమస్య యే. ఆ కి. పషసమయమున కృపా 
౧౫ డ్రై 

తరంగిత హాదయుడై న "శ్రేన్రుడు మాయా తిమిరముచే సూర్యుని 

కప్ఫెను. సూర్యాస్తమయ మైనదని భావించి స్పైంథవుడె కౌరవ సేనతో 
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ఈవలకు వచ్చెను. _ (శ్రీకృష్ణుడు అద్దనుని |పోత్సహీంచి “సై ౦ధన్రని 
నంహరింపచేసెను. (ప్రియశిమ్యని తీర్లపతిజ్ఞనిగా. చేయుటకు శ్రీకృష్ణుడు 

అట్లు చేసెను. ఇదియే అపవాద నీకి. ఇది స్థూలదృష్టికి అధర్మముగా 

గోచరించును, సూశ్ష్షుద్భ పి కి బది ధర్మమే. 

(శ్రీకృష్ణుడు మహాభారతయుద్ధములో పాండవులకు విజయము 
కలిగించుటకొబకు చేసిన స్వల్పమైన అధర్మములుగూక్చి ధర్ననిర్ల 

యము చేయుటకు చాల పరిశీలనము కావలెను, (క్రీకృమవ్షుజే మాయా 
వులను దుర్మార్గులను మాయతోనే సంహరించుట ధర్మమని నొక్కి 
చెప్పియున్నాడు. ఈ సందర్భమును పురస్క-రించుకొని మహామనీషి. 
రాజగోపాలాచార్యులవారు తమ భారతములో. (శ్రీకృ్ళమ్లుని ధర్జనిళ్ల 
యము చర్చించుటకు మనకు అర్హత లేదని చెప్పియున్నారు. 

“The poet had not the heart to impute this act to Arjuna who 
was the embodiment of nobility. It was the Lord Krishna that 
incited Arjuna to kill Karna when he was vainly trying to 
raise his chariot out of the mud in which it had stuck, Accord- 

ing to thc code of honour and laws of war prevailing then, it 

was wholly wrong. Who could bear the responsibility for 

breaches of Dharma exeept the Lord Himself.” 

(C. R. Mahabharatha - 287 Page) 

ధర్భరాజు కర్టునిచే చావు'దెబ్బలు తిని వచ్చియుండగా (శ్రీకృష్ణా 
ద్టునులు ధర్మజుని శిబిరమునకు కుశల (ప్రశ్నలు చేయుటకు వచ్చిరి. 
ఇంకను కర్ణుడు (బతికియున్నాడని విని భర జాడు కోపించి అర్జునుని 

గాండీవము శ్రీకృష్ణునికి మని పలికెను, అర్జనుడు తన గాండీనమును 

పరుల కిమ్మని చెప్పిన వ్యక్షియొక్క_ తల నటకివేసెదనని భీకర ప్రతిజ్ఞ 
జేసెను. అక్షి ష్ట్రపరిస్థితిని పరమకరుణామూారి యెన బ్రీకృముడు నై వుణ్య 
సుతో ధర్మబద్ధముగా పరిమ్మ_రించెను.. (శ్రీకృన్ణుడు అష్టనుని 

సో 
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[కోధము అనుచితమనియు ఒక్కొక్కసారి (క్రోధము యుకాయుక, 
వి వేకజ్ఞా నమును నశింప చేయునని మన్యం మందలించి ధర్మార్థ 

మధురము నిట్లు పాత్ర ఢ్వటేశము చేసె 

“వను చెద్దయు వినికిలేఏివాడు_ కౌశికుండను నొక్క-వి వుం 

డెక్క-విశిప్ట (గామంబున కనతిదరంబున సిత్సంగమ సుణ్యకే త్రం 
బున వసియించి, సత్యం పలుకువాడనని [వతంబు పట్టి, సత్యవాదియనం 

(బైసిద్దుండయి. తపంబు సేయుచుండ; నొక్క-నాడు, (ముచ్చులంగని వెజు 
చటిచి పట తెంచిన జనులు గొందణయ్య్యూ(శ్రమంబు చేరువం బాదల 

దూజీకంత చెనుతేగిలివచ్చు [ముచ్చు లత్తపోధనునికడ కే తెంచిా 
యిప్పుడిట వచ్చినవార లెబనోయి- రని యడిగిన, నతండు సత్యవిభాగ 
విధిజ్ఞుండు గామించేసి, తన కసత్యంబు వాటిల్లు ననుశంక-నసీ గుల్హులకా 

గహనంబు సొచ్చి-రని చూపి చెప్పిన, నత్తెక్క-లికాజణు వారలం జంపి 

ధవమ్ము గొనిరముని తద్భచనదోహంబున నరక(పాన్రుం డయ్యెనను 

నిలీచోనంబు విందుము. హింసాకరంబగు సత్యంబు ధర్భంబుగాదు; 

తొలుత వినిన దానినిపట్టి మూథుండు చెద్దలనడిగి తెలిసికొనక వరించి 

దుర్షతిం బొందు. నింత పట్టు విచారించి యజాతశ తుండు వధ్యుండవుం, 

గాడని సిశ్చయింపుముం” (కర్త జా తృతీయ = 78) 

సత్యము అహింస అనునవి రెండును అత్యుత్త వు ధర్మము లే. 

కాని వీనికి ఇచట సంఘర్షణ కలిగినది. సత్యము పరిపాలించినచో 

అన్నను మహాత్ముని ధర్మపరుని చంపవలెను. అది ధర్మమా! కానన 
అసత్యము చేతనై. నను అహింసను కాపాడుట ఇచట ఆపద్ధర్ధుమని 

సిద్దాంతము. పాణహోని వచ్చు పట్టున సర్వధనాపహోర వేశయందు నడవు 

అసత్య మైనను సత్యఫలమునే ఇచ్చును, 

యుద్ద సందర్భమున జరిగిన అధర్శకృత్యములన్ని ౦టికీ నమాభాొ 

నము ఈ విధముగనే చెప్పుకొని సమర్థించవ లెను, (శ్రీకృష్ణుడు ధర్న 



'ఐహీక ధర్మోవ దేశము ld 

స్వరూ వుడు. ధర్శపరి శోధకుడు. లోకమునకు ధర్మాధర్మ నిర్ణయము 
చేయ సర్వవిధముల సమర్థుడు, ఆ మహాపురుషుడు ధర్మసంరత్షణము 

చేయుటకొరకు దుష్టశితణముచేసి పాండవులను ఆపత్చ్సము[ దమునుండి 

యుద్ధరించుటకు అటనట కొన్ని అధర్మములు చేసినను ధర్శములే 

యని సిద్ధాంతము. జగగ్క-ల్యాణమే వారి 'భ్యేయము. అవ తారఫ్రరు 

షుల (ప్రతి కార్యమునకు [పధాన పరమార్థము ధర్మ సంరక్షణము. 

నషఘ్థ్రసంర క్షణము. దుష్టనాశము. 
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1. వ్యాధగీత 

భగవద్గీత (శ్రుకృష్తపరమాత్త శ నిష్కామకర్మ యోగి యగు 
ధర్హుపిరుడై న అర్జునునకు ఉప దేశింపగ, ధర్దువ్యాధోపాఖ్యానములో 

ఒక కిరాతకుడు (బ్రాహ్మణునకు ఆధ్యాత్మిక నముదమును మధించి 

పర(బహ్మృ(ప్రాప్తి పొందు ఉపాయమును ధర్మార్థమధురముగ ఉప 
చేశించుట విచితి ఏరోధాభాసము. ధర్శవ్యాధోపాఖ్యాన ముఖమున 

ఉత్శమపు[త లవణమును, నిజభర్ఫ్భశు(కూహయందు నిత్యాన క్ర 

మయిన పతి(వతకు అఖిల యజ్ఞ దాన తపః ఫలంబులు సులభంబు 

లగునని తెలుపబడినది. [కోధము వవిధముగ నరక ద్వార మగునో 

“తివిధం నరక స్వేదం ద్వారం నాశన మాత్శనణి భగవద్దీతలో 

నిరూపితేము. పాపముల కెల్లి నెక్కుడు పాతకములు సువ్వె (కోధ 
లోభంబులు స్నువకాత్శ వాని రెంటిని జయించిననాడు గాని యెందు 

బరమ ధార్భికుడని యెన్నబడడు. వృత్ని యేదై నను వృత్తము లేని 
వాడు ఎంత తపన్సంపన్ను డయినను నింద్యుడే. ధర్ధువ్యాధుడు కౌళి 

కుడను (బ్రాహ్మణునకు పరబ్రహ్మ పాపి సాధనమైన ఉపనివత్ప్రతి 

పాదితమైన. ధర్మ ప్రబోధ మొన ర్చెను. ధర్మంబు బహుమార్ల దృష్టం 

బయి సూత్మంబయి యుండు. వేదాధ్యయనము చేసినను శాస్త్ర 

ములు తల క్రిందుగ వల్సించినను ధర్శసూత్ముము నరయుట కడు గహ 

నము, జి లేం(దియుడు, సత్యవాదియు, మాతా పిత్ఫభక్కుడు, స్యధర్థ 

నిర్వహాణదతుడు అయిన కిరాతకుడును ధర్భ[పబోధ సమర్థుడు, 

వేదము చదివియు, స్వథర్శమును విడిచి (పత్యకుదై వనులగు మాతా 
పితరులను గాలికి విడిచిపెట్టినవాడు, కోపమునకు బానిసరెమెనవాడు 
(బాహు డయ్యును నింద్యుడే అసి ధ్వని. 
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భగవద్షితలో న్వధర్యా శ్రనుష్థానము సరో త్తీమమని సూచితము, 

“తన కులధర్మ్మము వీడువక 

మనుట పరమ ధర్మమండ్రు మాన్యులు” 

(అరణ్య - దశ - 47) 

వె రాగ్యమునకు మొదటి మొట్టు సకలవిషయ త్యాగము. సరి 

త్యాగశీలునకు అసాధ్యమైన కార్యము వవియు లేదు. అయినచో 

ఎవరు ధార్జికులు / సత్యహి తాలాప చతురులు, సంతత సుజన పూజ 

కుల్కు కామ, సంరంభ వి-ద్యేషము లేనివారు ధర్మ పథానువ రులు, 
(ప్రేయా[వియములందు _బేన్యవహార్ష ములందు సమచి_త్రము కలిగినవారు 

ఆ_త్రమపవురుషులని పరిగణి"పనలయును. మానవుడు పాపము చేసినను 

పశ్చాకాపము పొందినవో ఆ పాపములో నగమును, ఆ పాపమింక 

వెన్నిడును చేయకపోవుటచే మిగిలిన నగమును తొలగించుకొనవచ్చును. 

ధర్మలక్షణ నిర్వచనము :- 

శిష్ట చరితంబులుగాని మార్షంబులు గడ్డిచే కప్పఎడిన నూతుల 

వలె అధర్మముతో కరాడియుండును. వానిని దూరముగ నుండగనే 

పరిత్యజించి నిహా చారంబుల ననుసరించుట ధర్శలక్షుణము. దానము, 

సత్యము, తపము, యజ్ఞము, అర్జవము; "కామలోఫాది వర్ణనము, గురు 

జన శుుళూప్కు అ ఫోధము, అధ్యయన నిరతి, దంభదై న్యములను విడ 

చుట, సంతత ధర్మాభిముఖ్యము, కీలనంరశ్షణము, తీర్ధసేవ, శౌచము, 

భూతదయ కలవారు శిష్టులని తాత్పర్యము. ధర్మములు మూడు విధ 

ములు. 1. వేదవిపితములు, 2. శొస్త్రవిహితములు, రి, దుష్ట చరిత 

ములు, ఇవి అన్నియు సద్దతికి కారణములు, 

అహింనా స్వరూపము : 

సర్వధర్థుములలో మేటి అహింస. ఇది హింస, ఇది అహింస 

అని నిర్ణయించి చెప్పుట కడుంగడు కష్టము. - జీవులు చేసిన కర్య్యాను 
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గుణముగ నశించుచున్న పి. బ్రహ్మ పక్కు మృగ, పత్యూదులక్షు ఆహార 

ముగ మాంసమును, మానవులకు ఫలములను, ఓషధులను సృజించెను, 

మునీశ్వరులు పీత్ళదై వత కార్యములందు మాంనమిడుట ధర్మమని 

ఉద్ధ్పి.౦చుచున్నారు. అది హింసయని చెప్పగలమా ? ప్రతి జీవియు, 

వదో విధముగ జీవహింస చేయుచునే యున్నది. హింస జరుగునని 

ఛావించినచో ఒక అడుగుకూడ మానవుడు వేయలేకు. హోలికుడు 

భూమిని నాగలితో దున్ను చున్నప్పుడు ఆ నాగేటి కొజ్టునకు గగిలి 

అనేక (ప్రాణులు చనిపోవుచున్నవి. అది హింస కాదా! మానవుడు 

నేలపై చరించుటలో పదముల (క్రిందపడి క్కు [క్రిములు మరణించు 

చున్నవి, అది హీంన కాదా! ఇట్లు ఆశ్చర్యకరమైన (ప్రశ్నలను వేసి 

నమాభానము చెప్పించుట భారతకారుని అభిమతేము. 

(దూ- అరణ్య - పం- కర = 60 

సత్యస్వరూపము : 

లోకములో చూచినది చూచినట్లు చెప్పుట సత్యమని వ్యవ 

పోరములో నున్నది. సత్యన్వరూ పమును భారతము జగద్ధితమని 

వ్యాఖ్యానించినది, 

“గరాతెహితంబుగా బలుకు బాంకును సత్య ఫలంబు నిచ్చు ద 

ద్భూతేభ యాస్పదం బగు [పభూతివు సత్యము బొంకునట్ల, పొ 

ణాతురు జైనవో బరిణయంబున యందును, బల్కు- బొంకు స 

త్యాతిశయంబ యం[డు, మహి తాత్శక యిట్టివి 

ధర్దుసూక్షుత్తముల్ ౫ 

(అరణ్య - పంచమ - 62) 

కర్మమహాత్స్యము : 

పామరులు పూర్వకర్మపలములు తమ కనుగుణముగ ఫలప్రద 

ములు కాకపోయినచో యథార్థ్యము తెలియక దైవమును దూటుదురు, 
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జీవులు కర్మాధీనులు. కర తాను కాడు. తానుచేసీన కోర్ళలకు తానే 

కర్యయైనచో కార్యపలములు చెడక ఫలించునట్లు ఏల చేసికొను సమర్ధ 

డగుటలేదు ? సాధారణముగ మేథావుల తలలు (బద్రలుక్ ట్టుక్ ను: 

చిక్కుపిశ్నలకు సమాధానము చతురముగ భారళశకారుడు విశదిక 

రించెను. నీతిమంతులు ధగ్గనిరతులు, దయులగువారు చేయు. కార్య 

ములు సీద్షిపొందవు. దుషచిత్తులుు [కూరులు చేయు కార్యములు 
ధి లు “౨ 

వి శేవసిద్దిపొందుట చూచుచున్నాము. డానికి కారణ మేమనగా కర్మ 

భలము అత్మ తంత ంబు కాదు. సుసువుడు కర్మాధీనుడు శౌకపోయి 

నచో ఆపదలు, రోగములు, మరణములు బొరయకుండ బ్రతుక 

కలడా ? కర్చవశత -జీేపాము కలుగును. చేహ వర నంబు కర్మవశతే 

పుట్టును. చేహ పాతేమైనచో చేహస్థుడగు జీవుడు కర్ణవిహితమైన 

స్థానము పొందును. ' 

జీవలక్షణము : 

జీవుడు సనాతనుడు, అనఘుడు. శరీర నాశము పొందినను జీను 

నకు నాశము లేదు. భగవద్దీతలో ఆత్మ నిత్యమనియు, నిర్హుణమనియు, 

నిరంజనమనియు, అవ్యయమనియు తెలుపబడినది. జీవుడు కర గ్రవళుడై 

దేవాము పొందును. ఆ జీవుడు చేయు పుణ్య పాపములచే జనన మరణ 

పరంపర పొందును. స్థిరమైన పుణ్యకర్ణుమున దేవత్యమును, పుణ్య పాప 

సంకరమున మానుషత్వమును, కల్నపముచే పశుకీటక భావమును 

పొందుచున్నాడు. బుధుడు పాపము పొంతబోక ధర్మాచరణముచే 

చిత్తశుద్ధినిపొంది జితేంద్రియుడై తపో దమ శీలతతో పరిణతిపొంది 

పరమార్గసదము పొందును. 

లశ 
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ఇంది9య జయము : 

విషయ జ్ఞ నమునకు మనస్సు మూలము, మనస్సు బంధమును 

మోవమును కనిగిందుచున్నది. “ముమి' అనునది బంధ కారణము 

“నమమ” 'మోాతుకారణము. ఈ మనస్సు అత్యంత చంచబమైనదె, 

అుదుచేతనే వేదాంతులు మనస్సును కోతతో పోల్సిరి. శానుకోధ 

నిరూఢమగు మనస్సు వురుషుని నిరంతరము ఇంది/యార్థ్రములందు 

(పవ ర్రించునట్లు (పేరేపించును.. వురుషుడు ప్రంది్ర)ియములకు బానిస 

యనచో రాగముచే కరగును. రాగంబువలన లోభము తీరమగునుం 

లోభి అయినవాసికి దయ ఉండదు. మదమభివృద్దిపాంది పాపాచరణా 

సక్ఫు డగును. తేగువారు చెప్పివను వినక కుజనసాంగ త్య ములో కొలు 

లును. కమ్మక్రమముగ పుణ్యహానుడై పరమునందు దుఃఖ సముద) 

ములో మునిగిపోవుట తధ్యము. 

పిమ్మట సత్య, రజస్తమోగుణముల స్వభావమును సాకల్య 

ముగ వివరించెను, పర బహ్మ సాహో త్కారము పొందు మార్ల ముప 

చేకించెను. ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, నీరు భూమి అను పంచ 

“భూతములకు శబ్ద, స్పర్శ, రూపు రస గంధములు గుణములు గలను. 

(కో(తంబును, త్రక్కు-ను, చతువును, జిహ్యయును, (ఘాణంబును, 

కర్మేం్యద్రియమును; శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు కలిగిడెండును. 

వష్టంబై_నది మనస్సు. సప్తవు, అస్థమంబు, బుద్ధియు, అవాంకారము. 

సత్ఫే(ము, రజస్సు, తేమస్సు, ఏని గుణములు. ఈ చెప్పబడిన (పపంచం 

బంతయు అవ్య కృంబను తత్శగంబు, ధీరుశు శభ్దాది విషయములందు 

'సనరించు ఇంద్రియములను గుదియి౨ చి శనయందున్న పరతత్శగము 

కాంచి. నిర్మల తపశ్చర్యమగ్నుడగును. ఇందియ నిరోధము, స్వర్ల 

(దము. ఇంది)/య (పసరణము నరక పదము. తపస్సు అనగా సకల 

వఏపుయవ్య పేత మైన బుద్ధి నై భవము, పరమదీకుడు శరీరమను రథ 

నును ఎట్లు స్వాధీనము చేసికొననలెనో చకురనముగ కేలివిను, 
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వ. భగవదిత 
గ 

(ప్రస్థాన [తయమునందు శ్రిమద్భగవద్దీత సు(ప్రసిద్ధి పొందినది. 

ఉపనిషత్తులు, (బహ్మాసూతిములు, భగవద్దీత (ప్రస్థాన త)యము. 
చేదాంత[ప్రవర కు లందరు ఈ ప్రస్థాన (త్రయమును (ప్రమాణ గంధము 

లుగ స్వీకరించి యున్నారు. భగవద్షీత ఛారతీయులకు చై దికమతము 

నకు సంబంధించినగ )ంథము మాత్రమే కాదు; అది జాతీయ (గ్రంథము. 

విశ్వమతే గ్రంథము. విశ్వ మేధావళి నివాళిపొందిన గ్రంథ రాజము* 

భారతీయులకు పారాయణగ )౦థము. భగవద్దీత మహాభారత హృద 

యము, భగవద్దీత లకుణగ)ంభముగా భాఏంచినవో, భారతము లత్యు 

(గంథముగా స్వీకరింపనగును. భారతకథలో గతాపరమార్థమంశయు 

మణిమాలలో సూ(తమువలె అంత ర్వాహినియై (పవహించుచున్న ది. 

మానవ జీవితమునకు _పధాననమన్య దుఃఖనివారణము. నిత్వసుఖ|పాపి శ 

పరమేశ్వరుని సృష్టిలో జీవకోటియందు మానవుడు విశిష్టుడు. మేధా 

సంపన్నుడైన మానవుడు పర మేశ్వరు డొనంగిన విశిష్ట జ్ఞానము నుప 

'యోగించుకొని మూానవిజీవితముతో సాధింపవలసిన పరమార్థ మును 

పొందవలెను. వవిషయము సమగ్ర)ముగ _ అెలియవలెనన్నను పర 

మార్గము "తెలిసికొనుట ముఖ్యము. అట్టి పరమార్గమును బోధించు 

విద్యయే (బ్రహ్మువిద్య. (బపహ్మావిద్య జ్ఞానదీపము. _బహ్మూవిద్యయను 
దీప తేజస్సులో _సర్వవిషయములు _ స్వస్వరూపముతో సామోత్క 
రించును. వ విజ్ఞానముచే సర్వవిద్యలు కగరతలామలకమగునో అదియే 

(బ్రహ్మవిద్య. 

“సర్భవిద్యా (పతిఖ్ఞ (బబహ్మ విద్యా”. సర్వజగ దాధార మైన 

భగవత తము నెలుంగని'బే జగద్విషయము 'లేవియు. సంగతము 
కావు. ఉపనిపక్తులన్ని యు జీవబ్ర హైక్య మును బోధించు చున్న వి, ol 

భగవద్దీత సర్యోపనిషత్సారము, 
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ఉపనిషత్తులలో జీవ (బమహ్మోోగ్యమును బోధించు మహా వాక 

ముటు కలవు, 1. తత్త్వమసి, 9, అహం (జహ్మాస్మి, వ అయమాత్మా 

బ్రహ్మ, 4. (సజ్ఞానం (బ్రహ్మ. అందు “తత్ర మసి అను మహావాక్యము 

తత్, త్వం, అసి అను మూడు పదములతో కూడినది. తత్ అను 

పదము పరమాత్మను బోధించును. త్వం అను పదము జీవాత్మను 

బోధించును. అసి అను పదము జీవ (బహ్మ్మాకములను బోధించును. 

ఆ స్మూత్రము నాధారముగా నొనర్సియే భగవద్దీత పదునెనిమిది అభ్యా 

యనులు నిర్మించబడినవి. భగవద్దిత మూడు సషట్క-ములుగా విభజింప 

దగియున్నది. హట్క- మనగా ఆరధా్యాయములు. మొదటి పట్క-ములో 

జీవస్వరూ పమును, రెండవ వట్క-ములో పరమాత్మ 'స్వరూపమును, 

మూడవ పుట్క ములో జీవబ్యహ్మ అభేదమును బోధించుచున్నదిః 

ఈ కారణములచే భగవద్దీత “తత్త్వమసి” అను మహావాక్యమును సమ 
౧ దీ 

స్యయించినదని ఛాపఎనగును. ఈవిధముగా కు)త్యర్ణమునే బోధించు 

టచే .భగవర్దీకా సూపనివత్త్సు అని (ప్రతి అధ్యాయాంతమున 

శీ రొ-నబడినది. 

 భగవద్షీత సర్వశాశ్ర్రు సమ్మళమై యున్నది, వేదములలో అట 

నట బ్రహ్మేతి గృక్య జ్ఞానమునకు కారణమగు భక్షి యోగమును, 

భ కి యోగమునకు కారణమైన కర్మ యూగమును వర్ణింపబడినది. ఆ 

వాక్యములను అనుసరించియే పతంజలి మహార్షి భక్తియోగము (ప్రధా 

నముగాగల యోగసూత్యములను, జె మిని మహర్షి వేదవాక్యముల 

నాధారముగా కర్మయోగ (పధానముగాగ ల మిామాంసా శాస్త్రమును 

రచించి భ క్కికర్మలకు (పాథాన్యమును ఏవరించిరి. (శ్రీ వేదవ్యాస 

మహర్షి ఉపనిషత్స్రతిపాదితే మైన జీవ(బహ్మ౫ైక్యమును తెలుపుటకు 

(బ్రహ్మసూతే )ములను రచించెను. 
నుహోాభారతమున పాండవ కౌరవులు 
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యుద్గోన్నుఖులై_న నందర్భమున (శ్రీ కృష్ణ పరమాగ్నే అష్టనునకు భగవ 

నీత ఉపదేశించెను. సర్వశాస్త్ర సారభూతేమగు భగవచ్చేతయందు జ్ఞానో 

దయమునకు మొదటి సోపానమగు క ర్చ యో*గమును, "రెండవ సోపాన 

మగు భ క్తియోగమును, పరమవుగుహార్థ్రమగు మోత్సమునకు (ప్రథాన 

(పయోజనమగు జ్ఞ నయోగమును వర్లించుటచేత భగవద్దీత, శతి, 

పూరంమోమాంస, ఉత్కరమిోమా(స, యోగశా,స్త్రసారమని (ప్రసిద్ధి 

అడసినది, 

సంసార డావానల దందహ్యా మానులగు మానవాళీకి అభయ 

హస్సమిచ్చి తన చల్లని ఒడిలో చేర్చుకొను దివ్యమాతే గీతామాతే. 

పురుపోత్స ముని నమ్మి దుఃఖసాగరమును దాటుము. సర్భకార్భములు 

ఈశ్వ్యరార్పణ బుద్ధితో చేసిన అవ్యయానందము, అమృతత్శగము పొంద 

గలవు. ఈ వేదాంత రసాయన మందించిన గ )౦థము భగవత. ఈ 

గ)ంథము కర pr భక్తి? జ్ఞ నములకు చక్కని సమన్వయము సాధించి, 

పరబ)హ్మ (ప్రాస రపాయమాను పరమరమణీయముగ సర్వజన సులభ 

ముగ బోధించినది. ఐహికమునక్కు పారలౌెకిక మునకు పూలవం తేన 

నిర్మించినది. 

(పపంచము. ధర్మశే[త్రము. జీవితము మహాసమరము. నిరంతే 

రము ది వరాశుసములకు, వుణ్యషాపములకు సంఘర్ష ణము కలుగు 

చున్నది, భూమినుండి స్యర్హమునకు, దుఃఖమునుండీ పరమా త్మానందము 

నకు చేర్చు (తోవయే ధర్మానుష్థానము. ధర్జుమార్ష మనగా ఇహ 

లోకమునందు అభ్యుదయమును; పరలోకమునందు మోత్షనును సము 

( ల్ జ 

పార్టించి "పెట్టునదిమే. “ పాణినామభ్యుదయ ని శ్మ్రేయస హతుర్యనృ 

ధర్మః అని నిర్గచసము. మానవుడు వైయుక్తిక జీవితములోన్యు 

సాంఘిక జీవితములోను, ధర్మానుష్యానము చేసినచో, ఇపాలోకనుసన 
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అభ్యుదయమును, పరలోకమున మోక్షమును సులభముగ పొంద 

గలడు. పరబ్బహ్న్మము తెలిసికొనుటకు మానన్రలకు [1పధానముగ 

జిజ్ఞాన అత్యావశ్యక ము, జిజ్ఞానసువునకు జగత్తుమొక్క- అశాశత కము 

"తెలియదు. అజ్ఞానము తొలగినంతనే పర బహ్ననిత్యత్వము తెలియును, 

పాండవులు, కౌరవులు, ధర్శమ్నేత మైన కురు శేతములో 

సమర సన్నద్ద్ములెరి, అర్జునుడు తేన ఎదుటనున్న తాతలను, తం్మడులను, 

గురువులను వధించి చెత్తుటికూడు తినలేననియు, బంధువులను చంపిన 

వచ్చు త్రిలో కాధిపత్యము తనశెంతమ్మాత్రము అక్కరలేదని విపాద 
' మగ్న మానసుడై గాండీవము [కిందపడ వై చెను. రథముపై చతికిల 

పడెను. అనాదికాలమునుండియు మానవజాతి ఇట్టి ఏపాదమును 

పొందుచునే యున్నది. దీనికి (ప్రకీకరకే _అద్దన విషాదము. ఉన్న తా 
దర్శము చేరుటకు మానవుడు చేయు (పయత్న సమయమున భోగము 
లచే ఆకర్షి ంపబడి పతితుడ గుచున్నా డ. మానవుడు తన దైవత్వమును 

మెజచి, అశాశ్వత మైన [పాపంచిక విషయమగ్ను జై కలత చెందు 

చున్నాడు. తన సహజమైన పరబ్రహ్మ స్య'భావమునుండి పఠిచ్యుతు 

జై న మానవుడు తిరిగి యథాస్ట్రితిని పొందవలసియున్న ది. మానవుని 

అంతరంగమున జరుగు పోరాటము అర్జునుని విపూదములో చితింపబడి 

నది. అర్జనుడు చే ఏగుణసంపన్నురు, స్వద్భహృదయుడు, సుణ్యావర 

m 

యందు 3 అచంచలమైన భ్ క్వీవి శాసనములు కలవాడు. అందు చేతణే 

(శ్రీకృష్ణుడు పర బవ్మాతత్త మును అర్జునున కుపడేశించెను, 

మహోభారతములో భగ వద్రీతకు సద్యః (ప్రయోజనము సమరము 
నేకు వైముఖ్యము చూపిన అర్జునుని యుద్దమునందు సమధికో త్పాహా 
నుతో (పవరి ంపచేయుట యే. తిక్ళనముపోకవి. మూలభారతములో 
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భగవద్దీతను పదునెనిమిది అధ్యాయములను భీష్మ పర్వములో అనువ 

దింపలేదు. దానికి కారణము కలదు. (శ్రీకృష్ణుడు భగవద్దీతను 
అంతయు అప్పుడు చెప్పీన-వో, తద్యిషయము అర్జునుని మనసున జొచ్చి 

ఒంట బట్టదు. ఆ న్ షయము అర్జుమశకు (శ్రీకృష్ణునితా అశ్వ మేధ 

పర్భములో చప్పియున్నాడు, 

అనికి దొడంగునప్పుడు మ దాత్మ గలంగిన గొన్ని తత్త్వ బో 

ధనమహసీయవాక్యము లుదా త్తకృపం దగ నీవు సెప్పితే 
మనమున వానియర్ల ములు మాధవ నిల్పగ జాల నైలి న 

వ్యినుతవ చస్సుథధారసము వీనుల నింకొక మాటు నింపవే. 

(అశ్వ మేధ - (పథమ - 58) 

ఆ సమయమున అక్టునుడు న్యధ ర్శమునందు [పవర్తించి యుద్ధ 

మునకు పూనుకొనుట అవశ్య క_ర్తవ్యము. అందుచే, భగవద్దీతను 
సంపూర్షముగ చెప్పినను అర్జునునియందు సంపూర్షఫలము ఒసంగదు. 

ఆ కారణము తిక్కన చక్క-గా సమన్వయిం చినాడు, ఆం[ధమహాఖఫార 

తములో భగవద్లీశను నిర్వహించిన తీరు పరమాద్భుతముగ నున్నది. 

భగవద్దీతేలోని “ధర్మమే కరువే తే సమవేతా యుయుత్పవః” 
అను మొట్టమొదటి, శ్లో కమును తిక్క_నార్యుడు చక్క-గా అనువదిం చెను. 

“మానుగ ధరకే [త్రం 
బైన కురుక్నేతమున మహోహవమునకోం 

బూని మనబలము బాండవ 

నేనయు నిటు వన్ని యేమి సేసం జెప్రుమూ.” 
(భీష్మ - వథమ - 170 

పాండవకౌరవులు రణరంగమున శేగుడెంచిరి. అర్హునుడు పాండవ 
సై న్యమును కొరవ సేనావాహీనిని చేంపారధూచినాడు. అప్పుడు అథ 
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నికి దుఃఖము ముంచుకొని వచ్చినది. బంధువులను, గురువులను, అన్న 
లను చంపి రాజ్యము ఫొందతగనని కూలపడినాడు, అష్టనుని విహాద 

మంతేయు తేలుగు భారతమున వర్ణింపబడినది. అట్టి క్ల ప్రసమయములో 
అద్య ఎ లర్ చ యి, (శ్రికృష్ణుడు అర్జునునికి అజ్ఞాన నివారణోపాయము చెప్పెను. 

“కుత్ర స్తా కశ్శల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ 

అనార్య జుష్ట మస్వర్ష్య మకీ ర్రికర మర్జుని 

(భగవద్దీత _ ద్వితీయ 2) 

ఇట్ట వివమ పరిస్థితిలో విపాదము ఆర్యుల చి _త్తవృ త్తికి భిన్న 

మనది, స్యర్షమునకు వ్యతిరేకమైనది, అకీ ర్రికరమైనడి. ఆ శ్లోకము 

సులభ మైన "తేనెలొలుకు 'తెలుగుమూటలలో తిక్కన అనుసంధించెను. 

“జెప్పరవుజోట ప్ క్రై 

యొప్పనివిధ మెచటనుండి యొదచెను విను మా 

వొప్పపివేకులయది యివి 

దప్పించును సద్దతీయు నుదా త్తయశంబున్ ”’ 

(భ్ష్ట - పథమ - 190) 

“అశోచ్యానన్న్యకోచ న్యం (పజ్ఞా వా దాంశ్ళ్చ భావ సే 

గతా సూనగ తాసూుశ్చ నానుశోచ ని పణ్ణి తాః” 

(భ౫వద్దీత - ద్వితీయ ఆ 11 

వివారింపనవసరము లేనివారళొజకు నీవు విచారించుచున్నావు. 

శాని సీను పండితునివలె పలుకుచున్నావు. మరణించినవారి కొరకుగాని, 

(బతికియున్న వారికొరకు గాని పండితులు విచారింపరు (శ్రీక్ళన్లుని ఉప 

"దేశమునకు కొలికి పూసయైన శ్లోకమును లీక్క-న్న గారు చక్కని 

చంపకమాలలో గుబాళింప చేసియున్నారు, 
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నానాశ ఏరట్టైవిధంబులు 

(భీష్మ - (సథమ - 209) 

ఆ దివ్యరూపము చర్చుచమువ్రలతొ చూడజాలవ్రు కాన దివ్య 
చక్షువుతో ఆ రూపమును చూకుమని చెప్పెను, ఈవిధముగ తిక్క 
నార్యుడు ఇరువదినూూడు శ్లోకములను విశ్వరూప సందర్శన యోగము 

నుండి తీసికొని కావ్యానుగుణముగ ననుసంధించెను, 

కర్మయోగము 

కర జీవలత ణము, కర్మను విడిచినచో జీవయ్మాత సాగదు, 

మౌ నవుని కర్మకు మూలకారణము రాగ చ్యేషాదులు. _మానన్రకు 

వ్యక్తిగతముగ తాను జీవించుటకు, నమాజమునకు సేవచేయుటకు కర్న 

చేయకుండ ఉండలేడు, కర్చు ఫలాపేక్షతో కూడియుండును. మూష్టడు 

కూడ [పయోజనములేకుండా ఏ పసిచేయడు కదా ! ఫలాపేక్వలన 

మానవునిలో స్వార్థము "పెరుగును. ఇది కమముగ అపై. గర్వ సంపా 

దనమునకు, భోగానుభవమునకు దారితీయను. తతృలితముగ మాన 

వుడు భార్య, పుత్రులు, బంధువులు, ధనములకు సంబంధించిన (పాపం 

చిక విషయ పంకములో మునుగును. ఇంకను పొందవ లెనను ఆశతో 

నుండదునేగాని తృ ప్రీ నొందజాలడు, వహీక వస్తుజాతేము ఎంత సంపా 

దించినను ఆత్యంతిక ఫలము దుఃఖమే, 

భారతములో ఢర్మ రాజు, అర్జునుడు, క ర్యాచ రణము స్వధర్మ 

ముగా ననుష్టీంచిరి. వారికి ఫలాపేతుద్భస్ట్రీ లేదు. దుర్యోధనుడు తేన 
కున్న ధనముతో తపి పడక ధర్మజుని ఐశ్వర్య మంతయు అపహారించి 

లోభదూపి.తుడై మరణపర్యంతేము గుబ్బూ_ర్మా చరణమువేసి సోద 

గులతో, భార్యా వ్యుతులతో నామరూపములు లేకుండ నాశన 
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నకు ఇంత శేదమున్నడి. భగ వద్దీత seb చేయు విధమును 
చక్కగా నమన్వయించిన దది, అద్రి కర్చళ్యాగము బోధింపలేదు. ఆద్యం 

తేములందు కర్నావశ్యకమునే గీతాచార్య ను ఉప 'దెశించియున్నా డు, 

వమూాసవ్రుకు మరణపర్యంతము సత్క-ర్మానుష్టానము చేయవలెనని 

నెక్కి చెప్పినది. 

లోకములో జ్ఞూనమువలననే మోకము కలుగునను అభి 

(పాయము కలదు. అది సత్యచూరము. ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో కర్మా 

చరణము చేసినచో, చిత్త శుద్ధి కలుగును. చిత్త శుద్దికల హృదయమున 

జనము (పతిఫలించును. . జ్ఞాన మువలన మోశము * సిద్ధించును, మాన 

వుడు కర చేయక పోయిన-దో లోకయాత) నడవదు, ఒకవేళ శరీరము 
కదలకుండ బంధ్రించినను మనస్సు చేయువ్యాపారము మానవచ్చునా! 

మన ఎదుట కోట్లకొలది (పజలు అన్నవ(స్రుములు లేక మలమల 

మాడిపోవుచున్న చో మనము ముక్కు-మూసికొని తపోవతములో 
నుండవచ్చునా + మనము (పపంచములో నుండియే దాని నుద్ధరింప 

వలెను. జన్మముతోో నారంథమయిన కర్మ ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసాత్మ 

కము. యావజ్జీవితము సాగవలసిన దే కదా. 

కర్మయొక ,- ఆంతర్యమును (గ్రహించుట అత్యంత క్ల ప్టము. 

“వానా కర్శణయోగతిః 

కంకర భగవత్పాదులు ననత్పుజాతీయ భావ్యములో కర్ణ 
జ్ఞ'నములకున్న అవినా భావ సంబంధము హేతుపూర్యకముగా ఏవరించి 

యున్నారు. 

“జానేనై వ మోయ: సిద్ధ్యతి కింతుత'చేన జ్ఞానమ్. 
స _త్త్వశళుద్ధిమ్ వినా నోత్స్ద్య శే... తస్మాత్ స స్ లు 
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2. ఎ ఎతుద్యర్లమ్ | సరే కంర. ముద్ది సర్వాణి వాజ్బినః కాయ 
ii, PUD ఏఏ 

య లితతాసే సన శ్రళస్మత్తాని కరతి స సమాచరేత్ . 00 

న మౌసవుడు తనకు విధించిన వర్ణాశ్రమ _ విధులననుసరించి 

బళ ట్యుదరణదు చేయుట కర్తవ్యము. స్యధర్శమును మించిన 

ధర్మము లేదు. కర్ణ జ్ఞా జానుల క్షక్ష్యు-ర లేదనియు, అది కేవలము సామాన్య 

ats నవే శింపబడినదని తలచుట అవిణారమూణుక్రము. జనులు 

హ్లూళ్లము భోగక్షనం(హముకొ అకు ధర్మానుస్టానము చేయుట గి _రృవ్య 

మని. “వేద్రశ్యోన్రుము లుద్భామీంచుచున్నవి. స్యధ ర్థానుస్టానము చేతనే 

జనకుడు, కశ్వపత్తి, బ్రవ్యావే శ్ర త్తలె యుండియు, లోకసం[గహము నిమి 

_లేమ్యు :కశ్థన్తి చై వెసి మోాకుము ఫొందిరి. లోకములోని సామాన్య[ప్రజలు 

[శెన్లు ల్లు మేధావులు, ఉ_త్తమప దవి నధివ్ఫీంచినవారు వవిచేయుదురో 

కన్సానే (పమాాముగ్గ న (నెక్ కరించుట సహాజము. 

క్ష (శక వ్ల భగ పానుడు కర్మ యోగమున కావక్యేకమువై. న చతు 

ద్విష్గ అకుణము. లను "దతురముగా సూచించెను. 1. మాననుడు రాగ 

గ్యోకనకుడై., ఫభోనక్సొతో కర్శాచరణము చుడు సం సారమున 

బంధింపబడును. యజ్ఞార్థముశౌోని కర్మ చే లోకము బంధింపబడును. ఏ 

దృష్టీత్ల జే ఖు స్మిన ను బధ ఫూత్రువు,] .శ్రాకుండునో అది మాతు కారణమై 

చి _త్రశుద్ధి 'కొసుగునో డాసిసి నొక్కి- చెఫ్పియున్నా డు. స్వథర్థునియత 

మైన కరం చరణమువలన పొపము సంభ ఏంపదు. దోహయు క్ర కమెనను 

హహ పకకన కర్మను త్థడరపరోదు” 2. వ మానవుడు ఇంద్రియ 

మరక మనస్సుకు, 'న(గహీంచీ, "క ళ్మేర్యదియములను, కర్మయందు 

నియవించునో వాడు అస కుడనబడును, సంతతము అనక్త కచి త్త 

వృ త్రితో కర్ణ చేయునో,” అవురుషకఢు' 'ముళీని పొందును. లి, కర్శఫల 

శ్యాగము మ్లుఖమై మైెయున్నది* సరధ శ్రమను శాస్తా జేశమును ఫురన న్యం 
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రించికొని చేయుటకే మానవునకు అధికారము కలదు. ఫగాపేత 

చేయ రాదు. కర్భఫలత్యాగము నిజమైన సన్యాసము. 4, ఈశ్వరార్పణ 

బుద్ధితో కర్మాచరణము చేయవలెను. వివేకచిత్తముతో సర్వకర్శలను 

స ర్వేశ్వరునియందు భ_క్రిపూర్వకముగ సమర్పించి, కోరికలు లేనివాడే. 

మమశకారమును త్యజించి, మానవుడు విహితమైన కర్మను ఆచరించి 

నచ్మో ఇహలోక సౌఖ్యము, పరలోకములో అవ్యయానందము 

పొందును, దీనినిబట్టి 1. స్వధర్మాచరణము, లె. అస క్రబుద్ధి, లి, కర్చు 

ఫలత్యాగము, ఉ. పర మేశ్వరార్ప ణబుద్ధితో చేసిన కర్టుయోగమై 

బంధరహితమె చిత్తశుద్ధి నొసంగునని శంకరభగవ తాఎదులు వ్యాఖ్యా 

నించిర. మానవస్వభావమును, [క మబద్ధముగా చేసి, వ్యక్తి జీవితమును, 

లోకకళ్యాణ సంధాయకముగ మలచుచున్నది, భగవద్దీతయందలి కర్మ 

యాగము, 

వవంగుణ విశీష్టమైన భగవద్దీతపరమార్థమును తిక్క-నార్యుడు 

ఆంధ)భాగతములో అనుసంధించెనా ? భగవద్దీతే భారతీయసంస్కతికీ 

హృదయమువంటిడి. అది లేకపోయినచో ఎన్ని ఉన్ననూ (ప్రయోజ 

నము లేదు తిక్క-నార్యుడు తెలుగుభారతములో భగవద్దీతను యథా 
తధముగా అనువదింపపోయినను, అందలి పరమార్థమును వఏిడిచి'పెట్టక 

కావ్యశిల్పానుగుణముగ శాంతి, ఆనుశొనసిక, అశ్వ మేధపర్యములలో 

నిషేపించియుండుట ([పశంసాపాత్రేము. 

ఇాన్ర్రము, శాన్ర్రమువలె చెప్పినచే, సామాన్య మాననునిలో 

చక్క-గా హాత్తుకొనదు. ఆ గీతామృతేమును కభాముఖమున్క, సంవాద 

రూపమున సరస సుందరముగ తేనెలొలుకు తెలుగునుడికారప్రు సొంపు 

లింవుకొనునట్టు, మనసులో హాత్తుకొనునట్లు లీక్క-నార్యుడు తెలుంగు 

లకు పంచి'పెైను. 
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మాననుకు (ప పథమముగా వర్ణా శమ విహితమైన స్యధర్శమును 
గుర్మింపవలెను. స్వధర్మము విడిచి పరధర్శము నెంత నేర్పుతో 

చేసినను, పరమార్థము సిద్ధింపదు. 

“ శ్రేమాన్యుధకైవిపణ! పరధర్మాక్స్యనుష్టి తాత్ , 
స్వధ ర్న నిధనం గోయః పరధరో ౧౪ యావహళఃి! 

(భగవద్దీత _ తృతీయ - sy 

' “స్వభావని యతం కర్ణ కుర్వన్నాస్నోలి కిల్చీ హమ్”) 

(భగవద ఏత = మోన నాట - 47) 

“సహాజం కర కౌంతేయ ! సదోవుమపీ నత్య జేత్ 

సరాషరంభా హి దోహేణ ధూ మేనాగ్నిరివావృ తాః”) 

(భగవద్దీతి - మోత్షసన్యాస లా 48) 

ఈ న్లో శావములక్రు రమణీయమైన లేలుగుపద్యములు కలవు. 

శ్రీకృష్ణుడు సమరోన్నుఖుని చేయుచు అస్టనునితో, 

“రణో త్పాహాంబునకుం గారణం'బై న స్వక ర్మావలంబనంబు 

వదలం దగమి చెనియుటకు వలయు వాక ట్రంబులు పెక్కు లుపన్యసించి” 

" “స్టన్చురంబు రాజులకు ను 

_త్రమకర్శం బది య పొవృతే స్యర్ల ద్వా 

రము సుమ్ము లెమ్ము దగ్గ గ 

య్యము చేయుము దీని “శ్రీల యనుమానింసన్ ,”” 

(ఖమ్మ - | పథమ - 200, 201) 

a స్వధర్భుమును మించిన ధర్మము లేదు, చకాగా ననుష్టీంపబడి 

నను. 'పరధర్శ్మము పరధర్శ మే, సమ్మాతము శాకపోయినను, స్వథర్థుమే 
టేష్ట మైనది. 
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ధర్మరాజు మహాభారతసమరములో తన కారణముగ రకపు 
నదులు (పవహ్రి౧చినవని శో కమన్నమానసుడై రాజపదవి నధ్ధిప్పీంచు 
టకు భమాఖ్యము (పక టించెను, అత రి పరము కరుణావిధయచిత్తుడై న 
పరాశర త్రుడు, ధర్మ రాజు నెన్ను డట్లి ఉపచేశించుచున్నాడు, 

“కోర్శఫలం బీశ్యరుని యదియ తేదర్పణబుద్ధి సహాతేంబుగా 
(బైబుద్దులు వేదచోదిత కర్భంబులనుష్టీంతురు”) 

(శాంతి- (పథమ- 278) 

SEEN కున్నను నాత్యకులోక్ష కర్మ, మూర్ధ్యగతి 'జేర్చు బర 
క్ర గ్ మొవ్పెనేని నార్యజనములు కిల్చిషు మండు దాని, గాన 
నడవుము నిజవంశకర్మ మధిప౫ (శాంతి. |పథమ- 279) 
భగవద్దీత సారమంతయు ఈ శోకము లో కలను, 
“కర ణ్యేవాధికార స్వే మా ఫలేషు కదా చన 
మూ కర్మఫల హేతు రూ ర్శాతే సంగొ ఒస్యకర్శణి.” 

(భగవ- వ్వితీయ- 47) 
వ్ దృష్టితో వేసిన కర్న బంధ హేతువు కాకుండునో చెప్పి 

యజ్ఞ్ఞరము చేయబడిన కర మోక్షజ్ఞూానకారణ మై చిత్తశుద్ధి నౌసం 
గునో నాకి చెప్పియున్నా కు. 

సర్వకర్శ్మలను ఈశ్వ రార్పణబుద్దితో వివేక చిత్తముతో కోరికలు 
లేక చేయవలెను. మమకారమును త్యజించి, యుద్ధము చేసినయెడల 
కహ లోక్ష సౌఖ్యము పరలోకములో మోవము వొందగలనవు కర్ణ 
హీనత ఎంతమా[గము తగదు అని దృష్టాంతిపూర్వకముగ. తిక్కన 
చెప్పియున్నాడు. కేవల నిష్కగ త మోమావహమగునేని అరణ్య 
ములోనున్న పర్వతేములు, వృక్షములు, ముక్తి పొందవలయుగడా 1 

తేర్క-నహాముగ విషయమును (పతిపాదించుట రమ్యాము. కర్ణ, 
అకర్మల మొమాంన వాంతి పర్వములో అనేక ఘట్టములలో తిక్క. 
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నార్యుడు నిరూవిం చెను. (౪. వ్ర రక్తి మూనన్రుకుశ రశ నీవిథ ముగా 

చేసినచో, _సంసారము ఇంభింపద్లో +. -యషర్థయు, దరునష్తుతై (కోసిన 
కర స్వధర్యుముక -చిత్తతోద్ది: కలిగిరాది వూక మేనక. తో ఢ్పడుకో వు 
రింపబడినది. - కర్శజ్ఞానములకున్న = సంజంధమా. కరా సంస 

విషయము చి ౩ చుక: ండరములలో్ భాఠత్రనభ నొసల? చెప్పియే 

యున్న ది. eae, eRe | లో 
గ ఖ్ జ - rr జా ఖ్ 

A ne న. గ cm ఆలీ టా స్మ 

(ఈ “జేనస్థను డను" కుని హితోజేశము చేయుచు. |, స్వధ ర్మా 

చీరను హ్ బీ 2 కసకి: న బుడ్ధార 2 త కర ఫఅశ్రా్య్యారమ్టము (షర మేశ్య 

శారసిణా బుద్ధిలో చేయు పద్ధతి నే. ధర్మజునకు -చెచాస్టినూ.:౬ (53 

(BT: జక యన నం DE (మూ. పాష (ప్ర BUN 149) 

భృగువుహవాముని? భరడాా పజానకువ నా శ్రమథర్శమయును. సదెప్పుదు 

 అసకృ చిత వృత్మిత్తో,- కరట్రతస్టనల బుద్ధితో 2 ' జేసిన. . కర్మము 
మె మృప్రజభుని; చెప్పకు. స we టో వ. క. 

గ ధన్ దల సయతిం 
గ్ నప సేయం తర్యఈంబున్కునిన అతన పెడ డె 

స్తాం 
ను 

య ర్యలమోకక పదము. జేర్చుట, “స సన దినం = నర్జాస్తాలు 
కలుగు నవశ్యంబు _బుల్యకరణ(్ర పవణా,.? ; - శాయోదత్రుళు 108 

ar న్నా 

ఈ వీధముగ్ భశ్వర్దీతతడ 'పతిపాదరపబడిన" సీష్తో బమకర్మ 
యోల సోరమరత సమ తిక, ,_నోరక్టడు' అంధ భారతములో” మనోహారో 

మ అనుసరభంచయున్నా[డు అర్జునుడు * న శ్రీశృష్ణపరమాత్న = “చనా 

(త్రబోఫమున 'జూోహోనప. తొెలిగంచుకొని సమరోన్యఖుడయ్యెను. భర్ళు 
రాజర శాఠత్పర్యయలో- ఛమ్మాతపస్యి; సినిసర్వతో ముఖమైన *ఓ మోప 

దక మానుంటైన్య డ్యూడ్ డర్రాజ్యప్మాల్నము ' దేసి సళ్యీరముగ:: స్యర్లమున్య ఇక్రగ్షనూూి 

Wu కథలలో: స రర. "ప్రాముఖ్యము సహా|సమాఖవ్వుల వ్యాస 

eric TE UI "TY ఆ రకఅ 
a త్రి 



అనాదికాలమునుం డియు, జెజ్జాసువైన మానవుడు అశాక్యత 

మైన శరీరమును విడిచి, పునరావృతి, రహితమైన మోకము పొలము 

టకు నిరంతరము సాధనము చోయుచునేయున్నా డు. పరమాత ను తన 

యంశున- షవాసినిగా కొండు జ్హూన యోగముచేతేను వు ఇష్టాల 

సాంఖ్య యోగముచేతను, మరికొందరు కక్షమో-గముచేతను దర్శించు 

చున్నారు. అన్నియు పరమాత్మను సంవర్శించుటకు సాధ వముచే 

“ధ్యానే నాత్మని పశ్యసి కేచి డాత్ళాన మాత్శవా | 

అన్యే సాంఖ్యేన ఇయోనగీన కర్ణ యోగీన ఇ చూపే" 

(భగవ్టీత- కేశ శే తజ్జ- వ్ 

. 

సాంఖ్యము; యోగము, ఆగమములు ఇ వకోవాయములా! గిన్న మైనవా?! 

అసి [పశ్న౦ చెనుం వెశంపాయనుకు, వేదవ్యాసుని సుగి వ్యాపించి 

ఊచెపప్పెను. 

కళ మే దంబు లకు (బవర_ కుడు నారాయణనందనుం డపాంతేకత 

ముం డను పేరం ుసిద్గుం డగు వేదవ్యాసుండు  సాంఖ్యంిబు 

నకుం గపిలుండును, ఆయోగంబునకు హీరణ్యాగ ర్ఫుండును, చాశుపతెంు 

నకు శివుండును, చాంచర్మాతంబునకు విమ్షుం రండును పప్ప కులు పొంచో 

ర్యాతంబు వై ప్లవం బనం బరగు.” (శాంకె- వప 

కఠ, మ లేయ మొదలైన ఉపనిషత్తులు 

ప నానాత్వము, ఛిన్న(పవృత్తు లు నుణంముటు, 

త ్వమునుండి వచ్చినవను భానము (పకి “టించివపి. ఆ ఫెవముల న్నిటిని 

నా చేసికొని కపీలమవాన్నై సాంఖ్యదర్శ నమును వ్యవ్యకరిం 

చెను కపిలక్భగే సాంఖ్య (పవచన సూ, (తము అను న రథము ప EE 
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లభ్యోమానమగుట లేదు. ఈ నం[పదాయమును ఆసురి, పంచకిఖులను 

(పసిగాచార్యలు (పశారమ..లోసికి తెచ్చిరి. “సాంఖ్య పదమునకు 

అనేక వ్యుత్పత్తులు చెప్పుచున్నారు.” 

1. సాంఖ్య మనగా సమ్యక్ ఖ్యాతి, సరియగు జ్ఞానము, (పకృతి 

వురువుల వివేకము. ఇందు సంఖ్యకు (పాధాన్యమున్నది. కాబట్టి 

బ్రందు గుణముల పకృతి పరిణామముల "లెక (సంఖ్యానము 

చేమబడినది కాబట్టి ఇది సాంఖ్యము. ౨. పురాతన [గంథములలో 

సంఖ్యయనగా తత్త్వ వి బారమసి యర్థము. చెప్పబడినది. పురు 

షునియొక్క-యు తత్త గములయొక ,-యు స్వరూపమును సమ్యక్పరి 

లీలనము చేసి పివరించినది. (ఆధ విజ్ఞాన సరస్వ్యము-112) 

ఈ సిద్ధాంతేములో పంచ కర్చేందియములు, పంచ జ్ఞా నేంది) 

యములకు మొదలై న అంకెలకు [ప్రాధాన్యమిచ్చి తత్సంశేత మైన తత్త | 

జ్ఞానము నిరూపించుటచే సాంఖ్యమని చేరువచ్చినది. భగవద్దీతేలోని 

ద్వితీయ అభ్యాయమునకు సాంఖ్య యోగమని శేరుగలదు. శంకర 

భగవ త్పాదులు సాంఖ్యమనగా శుద్ధాత్శతిత్వే విజ్ఞః నమనియు, అదియే 

వ్యానమహర్సికి సమ్మళమనియు నిరూపించిరిః 

“వషూ లే2భిహాతా సాంఖ్యె బుద్ది ర్శో7 త్విమాం నృణు 

బుద్ధ్యా యుకో యయా పార్థ! కర్ణుబన్టం పహాస్యసి” 

((సాంఖ్య-కీ6) 
ఈ న్లోక్రమునకు వ్యాఖ్య (వాయుచు శంకరులు నాంఖ్య శబ్ద 

మును ఇట్లు నిర్వచించి, 

“ఏపూ తే తుభ్య మభిహితోక్తా సాంఖ్యే పరమార్థవ స్తు వివేక 
విషయే బుది 

ర్ఞానం సానా చోకమాహాదినంసార ఫతుదోపనివృతి 
కారణమ్ )) 

' a గ్ 3 ప. అ (శ్రీభగవస్మీతాశా.క భావ్యతత్త్వబోథిని -20) 
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సాంఖ్యదర్శనము (పకృతితత్వ్యములను వివరించి తద్భిన్న మైన 

సుకుషుని (పతిపాదించి ఆ వివేక జ్ఞాన మే మోక్షసాధనమని నిరూపించి 

నది. [పకృతి [పధానము, అవ్యకము- ఇవి సాంఖ్యదర్శనమునందు 

పర్యాయపదములుగా (పయోగింపబడుచున్న వి. (సకృృతితత్త్యము 

లన్నియు ప్రురుషున కేమియు సంబంధించినవి కావన్న నిశ్చయజ్ఞానమే 

మోక్షమునకు మూలము, ఈ విషయము భారతమున అనేక సందర్భ 

ములలో, పేర్కొనబడినది. 

“(పథాన పదార్థము లెజుగుట పరిబోధ మూలము,” 

(అశ్వ మేధ- ద్వితీయ- 16కి) 

“ఇం[దియ మనఃపవనంబుల భంగులు గనుంగొనుట యీ 

తత్వ్యంబులకు బరమంబయిన తత తంబు” 

(అశ్వ మేధ- ద్యితీయ- $0) 

లోకములో రెండు రకములైన సాంఖ్య సిద్ధాంతములు [(పచార 

ములో నున్నవి. 1. భుద్దాత్య తత్స (విజ్ఞానాత్శక మైన సాంఖ్యము. 2, 

వ్యక్తావ్యక్క జ్ఞానవిజ్ఞానాత్భక మైన సాంఖ్యము. 

విశాలస్ఫాదయుడై న వ్యాసభగచానుడు శాంతి, ఆనుకొసనిక్ల, 

ఆశ్వ మేధపర్యములలో ధర్భతతో్టప'జేశమును ఈ (కింది మహావురుషు 

లచే చేయించెను. 

1. కపిలుడు 2. పంచశిఖుడు లీ. జై గీవవ్యుడు 4. అసిత బేవలుడు 
5, సనత్కుమారుడు 6. భృగువు 7. పరాశరుడు 8 నారదుడు 9. హోరీ 

తుడు, విలేకాక (శ్రీకృష్ణుడు, పరమశివుడు, వ్యానమవార్షి మొదలై న 
వారు యధోచితముగా తత్తోపదేశమును అభివ ర్థించిరి. భగవద్దీతళో 
(త యోదశాధ్యాయములో కేత్రతేతజ్ఞ విభాగ యోగమందు చెప్ప 
బడిన సాంఖ్యత త్హ్యము తెలుగు భారతములో పదిలపటిచబడియున్న ది 
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ఈ |ప్రపంచవుందు వేత్రమసి చెప్పబడు శరీరములన్నిటిలో 

నివసించుచు శెతజ్ఞుడని ప2పుబడు జీవాత్మ 'సేసేయని, అనగా, నా 

యంశమే యని యెబుంగుము. ఇట్లు మేత మే(త్రజ్ఞులను గలిగియుండెడు 

నంబంధ మెట్టిదని యెటుంగుట యేదికలదో అదియే జ్ఞానము. 

“విను మాళ్ళుడు మే త్రజ్ఞం, 
డన భూ తాత్ఫుడన బురుషు డన బర మేశుం 

డన బుద్దిసాత్, యన గం, 

జననరహితు డనగ బరగు శాంతి పవణా.” 

(శాంతి చతుర్ల- 122) 
యి 

శేతజ్ఞడే బరమాత్శయనియు, జీవాళుయనియు,  ఫ్రురువు 

డనియు పర మేశుడనియు, బుద్ధియనియు, సాశీ అనియు, జననరహితు 

డనియు చెప్పబడుచున్నాడు. తేత్రతే[తజ్జ విధాగమునుగూర్చి వేద 

ములలో బ్రహ్మసూత ములలో సాక ల్యముగ బవరింపబడినది. శత 

మనగా నేమి! 

“వ్వపోభూ తా న్యహజ్కొా_ర్ బుద్ధి రవ్యక్క మేవ చ 

ఇన్దియాణి దశై కం చ పజ శచేన్ద్టియగోచరాళి” 

“ఇచ్చా "ద్వేష స్పుఖం నుఃఖంక్టీసంఘాత, క్చెతనాధృతిః 

ఏత వతం సమాసేన నవికార ముదాహృతమ్.” 

(భగవద్దీత త)యోదశ-5,6) 

"ఈ చతుర్వింశతి తత (ములను "తెలుగు భారతము వివరించినది. 

పంచజ్ఞా'నేం దియములు పంచక ర్మేంది)యములు పంచమహోభూతములు 

శబ్దస్పర్శరూప రసగంధంబులనెడు నిందియవిషయంబు లై దును, మునో 

బుది చితాహంకరంబుల నెడు నంతఃకరణములు నాలుగును కలిసి యిరు 

థో 

వరి నాలుగు లేత్సములనబడుచున్న వి, ఈ యిరువది నాలుగు తత్తే 

Yr యాల బాలా 
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ములతో కూడ అంతఃకరణ జన్యంబులగు నిచ్భా ద్వేషంబులు, సుఖ 
దుఃఖంబులు, జ్ఞాన ట్రై ర్యంబులు మొదలుగాగల వికారములు గూడి 
శరీరమగుచున్నది. ఇట్టి శరీరమే శేత)మని చెప్పబడుచున్నది. 

6 

జ్ఞైానమునుకోరువాడు అమానిత(ము, అదంభిత్వేము; అహింస 

శాంత అక్టవము, అచార్యోపాననము, శౌచము, స్థేర్యము, అత్మన్నిగ 

పాము అను గుణములను అలవరచుకొనవ లెను. ఇంది)యార్థము 
లందు విర క్రి కలిగి అహంకార రాహిత్యముకలిగి శరీరసంబంధ మైన 

జన్ఫ మృుత్యుజ రావ్యాథధి దుఃఖములను దోవములుగా గుర్తింపవ లెను, 
అదియే జ్ఞానమునకు సోపానము. 

వ్యాసమహర్షి కర్మ, సాంఖ్యము, యోగము, జ్ఞానము, భక్తి 
పరమాత్మను సందర్శించుటకు సాధనములని సిరూపించెను ఆ సమ 

న్వ్యయ (ప్రతిభ విస్తువుయొక్క_ అవతారమగు వ్యాసమహర్షి కే ఇల్లి 
నది. సాంఖ్యములోని సూత్యూతిసూతు, శ ఛేదములను సాకల్యముగ వీవ 

రించి, అదైతములో దానిని లీన మొనర్చెను. వేదాంతదర్శనము, 
అధైఏతేమును (పతిపాదించుచున్నది. శంకరుడు వివునహాస)నామ 

భావ్యములోను, గీతాభావ్యములోను, సాంఖ్యమును పరమార్థ వస్తు 
విచేకమును తెలుపు జ్ఞానమని నిర్వచించియున్నాడు. ఇదియే వ్యాన 
మహర్షికి సమ్మృతేమైనది. పర్మబహ్మ్మ; భుద్ధాత్భ, పరమౌర్థ వ స్తువునకు 

పర్యాయ పదములు, అద్వితీయ పరబ్రహ్మమును జ్ఞ నముచేత పొందు 

టయే ముక్తి. అదియే భగవద్దీత (ప్రతిపాదించినది. ఆ అ_ద్వెతమునే 

వ్యాసమహర్షి భారతములో (ప్రపంచించెను. 

వేదాంత దర్శనము; అ్నద్వైతమును (పలిపాదించుచున్నది. 

సాంఖ్యము దై (తేమును (ప్రతిపాదించుచున్నది. చేలము (శ్రుతి సమ్మ 

భము కాదు. వేదపామాణ్యమును, ఈశ (రునియందు జొడాసీన్య 
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మును వహించుట (పకృణివాద సాంఖ్య మురెమొక ,- (పక్యేకత. ఇది 

వేద విరుద్ధము. ఈ కారణముచే వ్యానమహరర్షి సాంఖ్యములోని వేద 

విరుద్దాంశ ములను తొలగించి, (పకృతి జగ తాా_రణమని చెప్పుటకు 

బదులు (బహ్మమే జగ త్కౌా-రణమసి చెప్పి సాంఖ్యముకూడ అద్వైత 

ములో ఒక భాగమని సమన్వయించుట సుతింపదగియున్న ది. బ్రహ్మ 

సూూతములలో సాంఖ్యము ఖండింపబడినది. బ్రహ్మసూ్మూతములందలి 

సత్య ధికరణమునకు వ్యాఖ్య [వాయుచు, శంకర భగవత్పాదులు 

(శుతెయందును కపిల, సాంఖ్య శబ్దములు కనిపించుచున్న వని, వేద 

ఏిరుద్ధ కాపిలము - సాంఖ్యము విశ్వసనియము శాదని స్పష్టముగా 

నుడీవిర. ఈ అభిప్రాయము బలపరచుటకు భారతములో చాల ఆధార 

ములు కలను. శాంతిపర్యములో కపిల, గోనంవాద మున్నది. భారత 

ములో పేర్కొనబడిన కపీలుడు, (పకృతివాద సాంఖ్యునివ లెకాక "వేద 

తాత్సర్యమునందు భ_క్తిపపత్తులు కలవానిగాను, వేదజ్ఞుడుగను గోచ 

రించును. 

“వేదములు డాంభిక తా, 

పాదనములు గాగ యతులు పలుకుదు రవి స 

ర్యాదరణీయంబులు స్, 

కాదరపాత)ములు కావొ యని పలుకుటయున్.” 

(శాంతి = పంచమ = 801) 

ఆ ప్రశ్నకు కపిలుడు ఇట్లు చెప్పెను, 

“వేదములవలన నాకు న, 
నాదరమును నాదరమ్బు నను శెండును లే 

వేది కతంబుగ నడిగితో, 

నీదుతలం పెలుగునట్టి నేరిమి కలే. 
(శాంతి - పంఛమ _ 808) 
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ఆదర, అనాదరములు గుణములకు సంబంధించినవి. ఆ గుణ 

ముల కలీతుడు కవీలుడు. అనగా నిర్హణుడని అర్థము. దీనినిబట్టి కిల 

మహ్ నిర్గుణ పర బ్రహ్మానునంథొయి యని ెలియచున్నది. వేద 

ముల వలన, _టహ్మము తెలియబకును. (బవ్మామును తెలిసుకొన్న 

వారు (బ్రహ్మమే యగునురు. (బహ్నామునకు వేదములతో నిమిత్తము 
లేను. మహా పళయ కాలమందు వేదములు "లేనివగుచున్న ఏ. బ్రహ్మ 

సత్యము కడా. ఈ అంతర్యమును గురి పక కపిలుడు వేద (ప్రామాఃణ్య 

మును తిరస్క-రించుచున్నాడని చెప్పుట తగదు. న్యూమరశ్ళి వాద 

మును పెంచి ఇట్లు (ప్రశ్నిం చెను. వేదశాన్ర్రనరణి విడచుటు _ ణన్న్మార్ల 

వర,నము. దానివలన మోక్షము రాదు- అని నేను వినుచున్నాను. 

నా మదిలోని నందియము తొలగింప్రుమని పాం చెను. 

“౫పిలుం డమ్మహోద్యిజునితో "వేదంబుల చేల చక్ న కుండ 

వచ్చు నవియ చూసె లోకంబులకుం (బమాణంబులని పలికి 

యిట్లనియె.” 

“అరయంగా శబ్దంబును, 

బరంబు నన రెండు సూవె (బ్రహ్మము లు గుణ 

తర శబ్బబహ్మభజన, 

పరుడు పరబ)హా హ్నృవ హిత పదముం బాందున్ .ి 

(శాంతి _ పంచమ = 83, 2) 

శబ్ద బ్రహ్మ మనగా వేదము. శబ్బబహా శ్రమును  ఉపాసించినచో 
(టు లు 

పరబ్బహ్మము సులభముగా పొందవచ్చును, 

ct జ్ఞానము ధర్భమున కది 

భ్థానము మూలంబు పరనుసంతోవము భ 
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వ్యానూన త్యాగము రూ 

పానందము (ప్రాకు దాని కను వేదంబుల్.” 
(శాంతి = పంచమ _ 889) 

పిమ్మట వేద తాత్పర్యమును చేయివిధముల (పస్తుతించి 

యున్నాడు, (చూ, శాంతి _ పంచమ - 4) 

ఆంధ) మహాభారతములో శాంతి ఆనుళెసనిక, అశ్వ మేధ పర్వ 

ములలో సాంఖ్యతత్నో (స దేశము సర్వతో ముఖముగ సాగినది. వ్యాస 

భగవానుడు సాంఖ్యమును అదె తమతమున కనుగుణముగ సమన్వ 

యించుట పరమాద్భుతము. 

సాంఖ్య మును ఎందరో మహానుభావులు చెప్పిరి. (పవక్కలను 

బట్టియు (కోతెలనుబట్టియ వై విధ్యము సంతిరించుకొన్నది. పరమార్థ 

ముక్క టియే. శాంతిపరగను. లో భమ్మడు సాంఖ్యస్వరూపమును ధర్మ 

జునకు వివరించెను. అతడు జ్ఞానమును; వె రాగ్యమును, అత్బృస్వరూప 

మును, [పకృతి స్వభావమును మోతీ. లక్షణములను సాకల్యముగ వివ 

రించెను. ఆయువు ఉన్నంతవరకు శరీరము గెరవింపబడును, 

(ప్రాణము పోయినంత నే ఈ ఫరీరము ఎవరికిని అక్క-ర లేదు. నశించు 

స్వభావము కలది కనుకనే దానికా చేరు వచ్చినది. సుఖదుఃఖములు 

కాలకలితములు. త్రిగుణముల (పోదృలమువలన నే, ,మాననులు సర్గ 

వ్యాపారములు చేయుచున్నారు. ఆత్మకు రెండు రూపములు కలవు, 

1. జీవాత్మ PR పరమాత్మ. జీవాత్బ కరఫలమనుభవించును. పర 

మాతే ఏమియు అనుభవించక సావీమ్యాతగ నుండును, 

శరీరములో పాొొణవాయువు పంచవిధముల విభక్తమైయున్నది. 

ఈ పంచవాయువులను చక్కగ సంయమనము చేసినచో అంతరాత్మ 

దర్శనము కలుగును. జీని తల్సిగగ్భము సొచ్చిన మరుక్షణము నుండి 



అముష్మీక ధర్మోపచేశము (11 

పొందు యాతన దుర్భరము, జుగుప్పావహము. ఈ జనన మరణ పరర 

పర లేకుండ చేసికొను టయీ మన మ-ఖ్లకర వమైయున్న ది. దీనికి 
ణీ ఆంత De 

ముఖ్యముగ శరీరముతో సంగములేకుండ చేసికొనవఅెను. వుణ్యకార్య 
ములు చేసినచో సరము, పాపాచరణము. చేసినవో. నరకమును 

ఛు 

సిద్ధించును. అపీయును తాతాావీకబుని  మూశమువలన పునరా 
ra. 

శ వృత కలుగదు. అందున మోవ్రమ మస (పధానభ్యే ముమైయున్నది* 

బంభువియోగము:కు వివాకించుట అజ్ఞానలతేణము. కామ 

[కోధాద చేహపోపములను గుర్తించి వానిని త్యజించి మోాతు[ప్రావీ,కి 

కృషి శేయవఐ లెను. లోకములో చెక్కు-మంది ఇవిదోవములని తెలిసియు 

వాసిబంధములో చిక్కు పడ్ విడివడలేక అహంకారముతో. నఠించు 

చున్నారు. ఈ చేహము ఎన్నడూ అత్చుకాదు. చెహము (పకృతి. అది 
పంచభూశతాత్శకమైనది. పంచజ్లానేగ దినములు, పంచ క ల్చేం్యద్రియ 

న్ా గు 
ములు వాసి విషయము లుకలిసి పదునారు వికారములుకలది. సత్త రజ 

సృమస్సుల ముపేేబహార మే మూల (ప్రకృలి. అత [వ కతీయు కాదు 

వికృతియు కాదు. అక లేజోరూపుకు. 

కం[దియములు నిరంతరము విషయాసనక్తములగుట నినర్ణము. 

దానివలన చేహదోవములు వుట్టుచున్నవి. ఆ దోపములే నూాకునిద్ధికి 

పుతిబంధకములు, విషయములనుండి ఇరగ్యదియములన్తు ఇంద్రియము 

పల ల జు సు యు అ ఖు శ ను r€ నుండి మన స్పును, నస్సునుండ్ బుద్ధిని మళ్ళించి శద; త్త గమును 

బాందినచో, ఆది ఆత్మన్యరూషపకాశేము నకు తెచ్చును, అత్మయే 

నారాయణుడు. ఆత్మ ఆ స్థితిని పొందుట యే మోత్షము, 

ఇాంతిపర్యము పంచమాశ్యాసమున కపిలమహర్షి వేదసమ క 
న్ న్న బల న్యూ నో శ వాం ఇల మైన సాంఖ్యతత్త (ము ఉపదేశించెను. అశ్చ సుఖై కపరాయణుడు. 

ఆత్న సుఖము సెజీంగిన వాడు, పె సౌఖ్యములను 'మెచ్చడు. గ తశోకుడ్తు, 

$7 
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అకాముడు, నిస్సంగశీలుడై న అత్నజ్ఞునకు నక్వర మైన (ప్రాపంచిక వివ 
యము లక్క_ర లేదు. ఈ గుణపిభూపీతుకు గృహాస్థధర్శము  నుజ్జ 

గించును, మానవుకు స్నాదయస్లుడెన పరమాత్నను సందర్సించుటకు 
చ (ఫై జా ఠీ ఇ 

తనకుగల నాలుగు వాకిళ్ళు మూయవ లెను, ఆవి 1. పాణి, 2, ఉపస్థ 

లి. ఉదరము, *ఉవాణి. ఒక్కక్క వాకిలిని మూయుటకు ఉపాయము 

లను చెప్పినాడు, (చూం- శాంతి. పా 819, 820, 821, 322) 

పూరోోక్క లవ ణలతతుకు యజ్ఞ యాగములు చేయవలసిన 

అవసరము లేదు. అనహంకారము, అ|క్రోధము, అతృహ్హ కలిగిన బుధుని 

శుభాశుభములను ద్వంద్వములు ఎంతీమా[తము కలక చెందించవు, 

కో త క్ట బు అటు జ 3 , ఇట్టి మహోదాత్తే వ్యక్త గృహస్థుగానున్నను నవు డమ జన 

సంపన్ను డగును, అతడు సులభముగా మోకుము పొందును. సంతో 

పామృతసుఖత స్యాంతుడై నవానికి గృహము, కాంతారము సమాన మే 
కదా. శాంతిపరగమున వనిషమపహారి సాంఖ్యతత మును, జనక మహో 

0) యె రై ఎలి 

రాజునకు తెలిపినట్టు పస్థ్టాశ్యాసమున కలదు. ఇది భగవద్దితయందలి 

ol 

రహితేమైన తత్త(మే అతురత త (ము, చానివలన ఇరువది నాలుగు 

అక్షర పర్మబహ్మ్మ యోగమునకు సన్నిహిత మైయున్న ది. వయ, నృద్ది 

తత్త్వములు నుట్టుచున్నవి. ఈ తేత్య్యమ లన్నియు నాశము పొందు 

స్వభావము కగొిగియుంకుట చే శరతత (ములవ పేకుపొందినది. సృష్టి 
న్ ధి) 

నిమిత్రాత్శక మైనది అక్షరతత్త్యము, ఈ మరతత్హృ మే న్న్మెతమళ, 

అన్యక్తమని, [సక్ఫతియని వీలటునబడు చున్న వి, దాని నుండియు వుహా 

తత్త్వము, డానివలన సంచభూతీములు, పంచతన్మాత్రలు, కర్ణుజ్ఞూ నేం 

(ద్రియములు మనస్సు పుట్టును ఈ 24 తలేంసులు శువములు, ఇరువ 

"జె దవ తత ౧ము పవిచేయమె యున్నది, ద్రైదవ తత్వము విజ్ఞయమై 
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వ్యాసమసార్షి సాంఖ్యములోని సూక్ముత్వమును దర్శించి, 

అదై(తమును కంగముగా నమన్వయిం చెను. ఈశ్వగకృమ్ముడు కారికా 

సాంఖ్యములళో, పంచవింశతి తత్త మును, పురుషుని ఉర్కొా-నెను. ఆ 

వురువునే భారతము (బ్రహ్మము, ఈశరరుడు నారాయణుడు అను 

పళ్ళతో పరిగణించినది. భారతము ఇ్రకువదియారన తత్మగమును (పతి 

పాదించినది. ఇరువది ఐదవతత్తాంము అధిష్టానతత్యము. ఆడిరే:వురుదు 

తత్వము, ఆత్మయొక్క ఒకరూపము పంచవింశతి తత్త్వము. రెండవది 

పడ్వింశతి తత్వేషము, (పకృతి వాదమందలి పృకృకిపురుషములుు పర! బహాకు 

వశులైయున్నారని భారతము సమన్వయించినది. ప్రకృతికి కల ఘటనా 

ఫఘుటనా పటుత్వేమును తొలగించి |[బహ్మయందు సం[క్రమింప చేసినది. 

బ్రహ్మమే అద్యితీయమను. ఈ విధముగా భారతములో సాంఖ్యము 

అద్వితీయ పర్యబహ్యుమును పొందుటకు సాధనముగా సమన్వయిం చుట 

ప్రశ ంసాపా(త్రమై యున్నది. 

భ కియోగము 
అవా 

"వేదములలో బృహ్మజ్ఞనముసకో కారణభూతమగు భక్తి 

ఆయోగము వర్ణింపబడినది. ఆలోచనయొక్క_. పరిపూర స్వరూపము 

జ్ఞానము. ఆ చేశముయొక్క. పరిణత రూపము భక్తి. 

లోని ఈశ్వ రాంశను, తెలిసికొనుటకు ఆర్య బిషులు నగుణా రాధన 

మును, నిస్తణా రాధ నమును సాధనములుగా £ డైశించిరి. జ షణోపాస 

నము ' జ్ఞానులకు వూపు సాధ్యము, అనేః కష్టములతోకూడి 

యున్నది. ఈజ్ఞానులు జితేంద్రయులై, (పత్యామౌది ష్మడ్పమాణము 

లతో నిర్యచింపరాని అని నైశ్వమెన, అవ్య క్ర కమెన్క కూటస్థమైన, అచ 

లమైన నిర్దుణ పర(బహృ్మృము నుపాసించుచున్నారు. మధ్యనూధికారు 

౨ న సామాన్యమానవులు మృత్యుసాగరమునుండి తేరించుటకు నగుణా 
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రాధనము నిర్తశింపబడినది. ననుణ స్యరూ పముకల భగవంతునిపై 
ఠి 
ఫే | 
ఫు _ 

భ క్రియనగా నేమి * “భజ్ చీవాయాంి” అను ఛాతువునుండి 

సిప్పున్న మైనవి. భక్తి అనగా పర మేశ్యర సేవ. నారడాదులు భ_క్షిని 

విశ్వాస (పమపూరంక మైన సంబంధమే భ 

అనేక విధములుగా నిర్వచించికి. నారద ఛ క్షిసూ(త్రముబలో భక్తి - 

“సాపరమ(పేమ రూపా బేవునియందు పరమ్మేమరూపమే అని చెప్ప 

బడినది. శాండిల్యుడు - “సాపరానుర క్తి ఈశ్య రే” - ఈశరునియందు 

పరానుర క్రియ భక్తి. భగపద్దీతకూడ భఛక్రిని నిర్యచించినది. 

“యే తు సర్వ్యాణికర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్సరాః 

అనన్వేనై వ యోగేన మాం ధ్యాయ న్న ఉపాసతే” 

(భగవద్దిత - ద్వాదశ - 6) 

ఎవరు సర్యకర్మలను నాశే అర్చించి నదా నాయంచే చిత్తము 

చేర్చినవా రై ఇతరచింత "లేక అనన్యభ_క్రితో భ్యానము చేయుచు 

న్నారో వారే నాభ కులు, శంకర భగవ శ్చాదులు స్తో తరత్న మగు, 

నీవాన:దలపహారిలో భక్కెసి సర్యదెన హృద యంగ మముగా నాలుగు 

ఉపమానములతో నిర్భచించియున్నారు. 

ఈవో లం సిజవీజ సన్నతిరయస్కా-నో పలం సూ-చికా 

సాధ్యీనై జనిభుం లతా శీతిరుహాం సిన్గుస్సరిద్వ ల్లభ మ్ 

పాహ్నోతీహ యథా తథా సశువ లేః పాదారవిన్దద్యయమ్ 
ర స wD Ree 
చేత వృత్సిరు పతే తిష్టతి సదా నా భక్తి రిత్యుచ్య అం) 

(శివానంద లహరి _ 60) 

భగవంతుని కృపాకటాతమునందలి. అచంచల విశ్వాసముతో 

కూడిన అత్మార్పణమే భ క్తి. ఈశ్వర పృణిధానమే భక్తి. భక్పుడు 

భగవంతుని సచ్చిదానంద లక్షణములను తలంచుచు నిక్సలభ క్రితో 
Mmmm 
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రించును. ఇికుడు తేన నవపూరవ్వ కి సమును ఊశషిపునకు . అరింం 
డి 

a శో థూ a “ఛా న్ా ia . a ౪! 

యును, తత్చలతముగ, వూ వ్రు లది జహాంకారము అణగును. ఛ్లకి 
అనీ 

జ ఇ టీ అవి 
(౨ర్లూన అలు ములు = ద మి ము యా భా స్ట్. యు వాల వవములు. 

గ్ 

వి త్ల వ శ శవా ణః /" 7 వ ఇ urn  . వ న. జో pn ళో ఖీ 

భ్ వ గురు బాయ సుల హద న. వ పి భా చీ ౯ పనస Se జీప్పు 

లందరు అనంనొంత తె చ , ద చ 
పోనా ౨ జ 

దయ, సర్వస్య తా ప్రగము మనము అలవరచుకొన్న చో పర మేశ్వరుడు 

1 

మనలను రయేంచాను. మనము సంపూంముగా ఆతము జేసి 
rm (1 

నప్పుడే భగవంతుడు మన పుణ్నవాసములను వెపట్టి సర్గలోపములను 

మోళనమువేస్కి తన అనంత వవ్వకాంప్లో లన మొనక్చుకొనును, 

(ఛగవవెత _ 12 _ 7 
(జగాద i) 

- అలయ. కలో ళ్ ౩. యు | ఆ cil వ. న్ భక్తి జ్ఞైనసాధన ము. క భక్తి (పాతివాడిక, శడావాన్ 

లభ త జ్ఞానమి పపతెంయు షక నిధమైన జానమే,  ఛభకి యనగా 
ర] అలగా య్ 

పూలు, పండ, కొబ్బి కాయలుక్ట:ట మాత్రమే యని వంచ 

జ nf షు ఇరా వో జుం వ రామి య పు > రాదూ. భక్తి (్రజ్యరిల్రినచ్, మన అంతే త్యాయందున్న భగవానుడు 

కృపాపరతంతు ద, ఇక వికి దొనకాండొఎ 'షపనాడించును, సర్వమును 

ఆత్మమయముగా సద ంఘాసకములను _ ఆప్వ్లోవముములుగా వపక్పింపగల సె ౮ ఇ 
mm EE wa లో / pe బీ 

ఆత్మజ్ఞునము భ క్రి లనిచ వ మనుజుకును వొందజాలకు. 

భగవతి భకుని [పధానలతణములను స్పష్టముగా 'పర్టాన్నది, 

“అ బ్వేస్టా సరషభాకొనామ్ మెతః కరుణ వవ చ 

నిర్దుమోా నిర వాహ్కౌె-క స్పమదుఃఖ సుఖః తమా 
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“సంతుష్ట 'స్పతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః 

వము య్యర్పితవునొ బుద్ది రో మద్భక_స్ప్స మె [పీయః.)) 

“యన్మా న్నోద్విజ తే లోకో లోకాన్నో ద్విజ తే వయః 

_ = EF we రు 9 ర ఏం హార్తా మర్ష భయాడ్వేగై రుక్కోయ స్స చ మే (వయః 

(ఛగవద్రిత - 12 - మక్కి 14, 15) 

సర్భభూతములయందు డేవరాహిత్యేము, మైతి)యు, కరు 

ఆయు కలిగి అహంకార మమశకారము౨ు లేనివాడయి, సుఖదుఃఖము 

లను సమముగా చూచునట్లి నిశ్వసంతుష్టుడయి ఆత్మని గ హాము కలిగి 

అచంచల నిశ్చయముతో నాకర్పించిన మనస్సు బుద్ధియు కెలయోాగి 

నాభ కుడు _ నా|[ప్రీయుడు, అనగా యథార్థ భ కుడు, ఆత్మస్యతంత్రత, 

సర్భభూతమె తి, ఓర్పు, సమచి_త్త ప్రసన్నత కలిగియుండవలెను, ఈ 
= అ “ "a జ 

ఛావములన్ని యు మనస్సులో నుంచుకొని తిక్క_నార్యుడు శాంతిపర్వ 

ములో ఎట్రిభ కుడు మోతుము ఫౌందునో “తెలిపెను. 

“అపరి[గ్రహస ర్వారం, 

భ పరిత్యాగములు కనుగుపండితునకు దుః 

ఖపుచెరూను పాటిలదు మో, 

తపదము -వొప్పుడి త దాత్శుక సుఖం బొందుని, 

(శాంతి - షష్ట - 818) 

జ్ఞానికి అపరిహోర్య మైన లక్షణములు నవి యుండవలెనో అవియే 

భక్రునకు ఉండవలెనని సూచితము, (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పరిపూర్జజ్ఞాన 

మునకు భక్షి అత్యావళశ్యకమని చెప్పెను. 

“భక్తా త్యనన్యయా శక్య అహ మేవంవిధో2ర్డున | 

జ్ఞాతుం దిష్టుం చత ల్త్వేన పివేముం చ పరంతప !” 
లు. టే లు 

(ఛగవద్దీత ఒకే - ర్) 
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సర్వవ్యావీ సచ్చి దానందమణగు పరమాత్శత_త్తము భ కీచేతనే 

సిద్ధించును. ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానముచేత మానవుడు పరమాత్మను పొందు 

చున్నాడు. భగవద్దీతా (ప్రతిపాడితేమైన భక్తి నిర్విశెపాత్ధక మైన 

ఆ కారణము. మాక్షుసాధన సామగు9లలో భ క్రియ నర్వ(లెన్హ 

మైనది. మహాభారతములో ఉ త్తమభ కునకు పితీకగా అర్జునుని, జగద్దు 

రువునకు |పతీకగా (శ్రీకృష్ణుని నిరూపించుట అపూర్వము. ఉత్తమ 

భ కునకు ఉండవలసిన లతుణములన్నియు అష్టనునిలో కలవు. భక్తి 

నంప్రిచాయమునకు శిఖర శేఖర మైంన శ్లొోకమిది. 

“నర్వ్వధ రాన్ పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వజ 

అహం క్యా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిన్య్యూమి మాశుచి. 

(భగవద్దీతే - 18 - 66) 

శ్రీకృష్ణపరమాత గ్ర పి) యళీష్యుడై న అమ్హనునకు _ విశ్వరూప 

సందర్శనానంతరము మోహాముడిపి పరమధర్భము నుపడేకించెను. 

“క్రందుకొను నర్వధ రవిక ల్పములను 

నెడల విడిచి దృఢంబుగ నే నొకండ 

శరణముగ నాశియింపుము సకలదురిత 

ములకు నొలగింతు నిన్ను బ్రమోాద ముంది. 

(భీష్మ - ప్రథమ - 226) 

ఎవడు నాకొరకు కర్న చేయుచు, నన్ను పరమ గమ్యముగ 

కలిగి సంగవర్టితు డై, సర్యఘాతములయందు నైరము లేనివాడై, 

నన్ను అర్చించునో వాడు నన్ను పొందును. ఇదియే భక్తి సారము" 

ఈ శ్లోకము గీతలోని ఉప 'చేశమునకంతకు మకుట పాయమై యున్నది. 

? పాండవులు సర్వాత్మనా, స ర్వేశ్వరుడై న (శ్రీనృమ్లుని నమ్మి 

సర్యకర్ణలు అతనికే అర్పించి, అతని ఆదేశానుసారము. (పవ _ర్తించిరి, 
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తత్కారణముగ్యా జగదీకంరుడై న (శ్రీకృన్లుకు భారతక థలా సూతే 

ఛారియై పాండవుఐను కంటికి ఆప్పవ ల, కాపాడి ఇపహాలోకములో 

అభ్యుదయమును, పరలోకములో సకేోయసమును సవుకూర్చెను, : 

మానవుడుకూడ క రణము నొనమోాద పెట్టుకొనికుండ, బహ్మార్పణ 

బుద్ధితో సర్వకర్మలు చేసినయెడల జగదీశ రుజే అండదండగా నుండి 

రకీంచును. భక్తియే అజ్మనాంధ కారము నాశే మొనర్చి జ్ఞానది ప్పి 

నొసంగును. అజ్ఞానము నన్తించుటతో అంతరంగ మున ఈశరుడు సామ 

త్క-రించును. భ _క్తిజ్ఞు నములు కబిగినప్రుణ నూననుసిభోపి దై వశ్యము 

నఫబుత పొందును. ఈవిధముగా త్రిష _నార్యుడు భ్ నచితలో నున్న 

అణిముత్యములవంటి న్లోకముల:స్నటిని, ఆంధ భారత ములోసికి అను 

సంధించెను. మోతుమునకు భక్తియే ఉత్తమ సాధనము. 

ఆ ధ్యా త్మికోపదేశము 

_ వేదవ్యానమహలర్షి వేదాంత శాస్త్ర మళోసముద)మును మధించి 

మానవాళికి నవనీత సద్భశ మైన అమృతేసం దేశము నొసంగియున్
నా డు. 

అదియే తిక్కనమహోకవి మూలము" భావములను జక్క-గ ఇంతి 

పరగములో అనుసంధిం చెను, 

పర మాత్శసంబంధ మైన జ్ఞానము అఎధ్యాల్తేము. ఆళ్ళ ఏిహయక 

గిబారణ మే అధ్యాగ్నే విద్య. ఈ ఆత తిత్హ్యేము ఉఊహించినక్ "లది 

ఆశ్చర్య్యాపాదక ము. 

“ఆశ్చర్య వ శ్పశ్యలి కళ్చి-దేన 

మాశ్చర్య వద్వదలి త్హైవ చాన్యః, 

ఆశ్చర్య పచైె)న మన్యశ్శృణోలి 

శు త్వాప్వేనం వేదన దైవ కర్చిణ్ . 

(భగనద్దిత - ద్వితీయ - 29) 
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అజ్ఞానావస్థలో కర్భృత్వ భోకృృత్వ, దుఃఖత్య, జెడత్వ, 
సంగిత పరిచ్చిన్న త్యాది ధర గ్రములత "తెలియనగు “చేని అవువాడే 

ఇపుడు ఇ స్త్రాచాద్యోప బేశమూలమున కర తది ధర్మురహితేము, 

ఆనంద ఘనము, సత్యము, జ్ఞానము, అనంతము, (బ్రహ్మము నని “కలిసి 

కొనుటయే మహాళ్చర్యకరము. అటి ఆగ్నజ్ఞానము అేష జన్మకృత 

నిప్కూ-మ కర్మ యో గానుష్టానముచే పరికోధితమగప అంతఃకరణము కల 

(బహ్మనినునకే అవగతమగును. ఎల్లరకు కలుగదు, “మ శే 
అ గో 

yy" str సి) 

సర్వమిదం విజాతం భవతి.” 

ఇ 
క 

ఆశ్చవిజ్ఞాన మనుభూతిలోసికి వచ్చిన చో సర్వము కరతలామలక 

మగును. వేదములు, ఉపనిషత్తులు, (బహ్మస్తూతముల్తు దర్శనములు 

భగ వద్దీత, రామాయణభారతాదులు. ఆధ్యాత్థువిద్యనుగూప్చె అమ్మ 

తోపచేశము అనాదికాలమునుండియు చేయుచుకే యున్నవి. ఈ 
చో 

అభ్యాత్శ ఏచ్యానుభూతి పొందుటకు సాధనక్రమ మున్నది. 

1. వివేకము 

య! కడ జానువు = (ప(పథమముగ జిజ్ఞాసువు 3 D 

ఆత్మ బ్రది అనాత్మ యను జ్ఞానమే విపెకము. దృశ్యమానమైన | పపంచ 
బు. 

వెచక పము వెకిగింపవలెను, ఇది 

మంతయు నశ్వరమైనది. ఆత్మ ఒక్కటియే.. నిత్యము. దేహము 

అనాత్శపదార్గము. జడము. అినిత్యము. అత్మపడాక్థము చేతనుడు 

నిత్యుడు. ఈ చేహాము తల్లి దం(డుల శుక్ల తోణిత సంబంధమున పుట్టి 

నది. పిండరూపముననున్న పుడును అంతకు ఫూర్వము దేపి కలడు, 

చదేహిని ఆ[కయించియే పిండము వర్పడుచున్నది. “చీపా లేనిచో 

-జేహము [కుళ్ళి నశించును. ఉపాధిభేదమును. బట్టి చరాచర [పపంచ 

ములో అనేక రూపములు కనిపించుచున్న వి. ఈ శ రీరములన్ని టియందు 

నున్నది ఆక ఒక్క_-టియే. జనన, మరణములు చేహమునేశేగాని 

రి 
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ఆత్మకు ఎంతమా[తము కావు. గాలి పిచునష్పుడు సితియందు అలలు 

కలవు. గాలి ఆగినప్పుడు అలలుండవు. అలబున్నస్ప్వడును లేనప్పుడును 

సీరు కలదు. 5 అలలవంటిది దేహము. నీటివంటిది అత్మ. అలలవలె 

“జీహూములు ఫుక్టుచు గి చుంకును, -జేహామునరకు బాల్యము, కొమా 

రము, యావనముజరామరణను. లున్నవి. అత్మ నిత్యమై; అవ్యయ మై, 

నిరిష్ట కారమై, కకత మైనదని గుర ంా చుటరు వివేకము, 

ఏ కర్మాచరణము 

వేదములో పూర్వమాయాంన స యజ్ఞయాగాది కతువులు,ఉత ర 

మామాంస కాన ముపటే? గించుచున్న వి. వాతము పొందుటకు కర 

జ్ఞానములు “రెంజును అత్యవసరము కర్శజానములు పవ్నకి రెక్కలు 

వంటివి, మానవుడు ఫలాశేతును విడిచి క్ తో సృసుఖదుఃఖాది ద్యంద్వా 

తీతుజై పర మేశ్యర (వీతికొఅకు వర్తాశమమ:-లకు విహితమైన సంధ్యా 

వ౧దనాది నిత్య నై మితి క్ష కర్మను, యమ నియమాద్య్టూంగ సాధన 

ములను సంక్ష్రలు' పూరక కనుగ ఇనుసిందుటయే యోగము, యోగాను 

పొనముచే పర మేశ్యర్మపసాదమున చిత్తశుద్ధి కలుగును. శుద్ద చిత్సృము 

నందు నిర్మలమైన దర్పణమునవలె జ్ఞాన ముదయించును, 

| 

ఉ పనిషపద్ద్రష్టలను మహర్షులు పరమార్థ వస్తువిషయక జన 

మును సా౭ఖ్య మని చెప్పిరి, యోనోపా ను సాధ్యమగు సాంఖ్య మే 

(శేయోమార్లము. అయ్యవ్ య మోాశైక హేతువు శాన్య్సృపమాణ 

జనితేము, మంత బ్రా /ప్నాణాల్మేక "వేదఫానగ ము సంసారమును ప్రకా 

నశింపజేయును. కాసి వేవవముతే నూత యుత సమా పృము కాదు, 

సంసారుల వే హికాముమ్మీక సుఖపాప్తీ 7 సాధ; ములను వేవముపే 

శీంచినను అశాస్రియమా కావ వలంబులై “చ చడేపరసి, చేద శిరస్పులగు 

ఉపనివ తులు గు. త) యాలీకేమగు | (బహ్మామును ప పృతిపా దించుచున్నవి, 
గ? కు 
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న్యధర్మానుష్మాన పరుడు నిప్కొ-ముడగును, గుణత) యములకు లోబడడు, 

మానవుడు తి) సణాతీతమైన పరిణతస్థితి నందవ అను. అతీతాచేక జన్న 

కృతములునుు బహువిధములగు ఛ రాధ ర్నాని నంస్కా-రములు అంతేః 

కరణమునందుండిన వై కర్శశబ్దముచే తెలియనగుచు పృతిచేహి మరణ 

“కాలమునందు అభివ్యకి పొంది ఉత్తర జన్నారం భక ములగుచున్న వి. 

దీనిని పారబ్ధమందురు. అట్టి పారబ్దము ననుసరించి చేహోభిమానుల 

క )ద్గ సాత్కి(కమనియు, రాజసమనిధయు,  తెముసవమునియు మూడు 

విధములగుచున్నది. (శద్దయనగా పురుషుడు తన అంతఃకరణమునంను 

పొండెడి అభిమానవి శేషము. రాజన, తాొమసములకు, _వశుడుగాక, 

సత్త సగుణములు అభివృద్ధి చేసికొని యజ్ఞ మునందు [పవరి_0చువానిని 

తపోనిస్ట్రకలవానిని డానకర్శవిరతుని నక్పుకుషు లందురు. కావున 

న్వధర్షమును శ్రద్దతో విధ్యుక్కముగ, పర మేశ్వ రార్నణ బుద్ధితో చేసిన 

సంసారమునుండి జీవి ముకి పొందవచ్చును. 

కి, ఇం|దియజయము 

జ్ఞూనికి జితేం ద్రియత్యము (సభానలతుణము. పంచకర్శేండ్రియ 

ములు, పంచజ్జ్ఞా నేం డియముబను, తత్శగములను గ )హింపవ లెను. 

దుష్టాశ (ములు పూన్చిన రథము గమ్మాస్థానము ఎట్లు చేరలేదో, అళ్లు. 

ఇం[దియములకు బానిసయెన వ్యకి పరబ్రహ్మను భవము పొంద లేడు: 

మానవుని మనసు చితాకి చిత) మైనది. ఆ మనసే వెపయజ్ఞానమునకు 

మూలము. మానవుడు పాంపంచిక వివయలంపటుకగుట నహాజము.. 

అతడు బాల్యమునందు క్ర)డాసక్కు డగును. చూవనములో తరుణీసక్రు 

డగును. వార్గక్యములో రోగగగిస్తుడగును.. ఇంక ఈ జీవికి అత్మ 

జ్ఞానముగురించి యోజించుట కవకాశమెక్క-డ ? విషయములు ఎంతే 

పి)యముగా కనిపించునో కాలాంతరమున అవి అత్యంత దుఃఖహపదము- 



(00 ఆంధీ మవాఖేరశము _ ఉప దేశము 

లగుట అనుభవ వునరుక్తము., నీటిలోనున్నను, నీటియొక్క- సంబం 

ధము లేక ఎట్లు పద్మపత )ముండునో అనే మనము సంసారములో 

నున్నను దాని సంగము మనస్సునకుండ రాదు. బృహ్మాజ్ఞుని యనగా 

సకల విపయవాంఛాపరి త్యాగి. విద్వాంసులు సంతతేము త్యాగముకో 

తుల్య మైనది ఏమియు లేదని ఉద్ధాపించుచున్నారు. 

పుణ్య పాపములు జ్ఞానొదయమున కాని పోవు. సమత్వబుద్ధి 

యుక్కులగు ఫురువులు కర్ణిజములగు వుణ్యపాపములను త్యజింతురు. 

అయ్యవి త్యాగాగ్నియందు దగ్ధమై జన్నాంకురో త్పాదనమునకు అస 

మర్గము లగును. అట్టి త్యాగళీలురు శాస్తా) చారో పెదేశమాలమున 

ఫుష్క-లజ్ఞాను లగుదురు. జ్ఞానులగువారికి వుణ్యపాపతుయ మగును, 

జన్మబంధముండదు. కొవున వారు ఈ లోకమున ఉండగనే జన్మబం 

ధము నుండి విడువబడినవారైె జీవన్నుక్కు ల నర్య్వోపదవ రహితమగు 

పరమపదము నంబెదరు. ేపాముయొక్క్యా అశాశ్వతత్న (ము గుర్తించి, 

సచ్చిదానందన్సు, అదై (తము, అఖండై కరసము, అనంతము, పరమ 

మగు (బ్రహ్మము అంతటనిండి ఆంతయు తానై ఉన్నాడని ఎబుక 

కలుగును. అదియే జీవన్ను క్కి. అదియే విదేహ కైవల్యము. అదియే 

పున రావృత్సిరహిత మైన మోత్షము, 

త్రిగుణములు: 

సత్త్వము, రజస్సు తమస్సు అనునవి లీ)గుణములు, క్తపి 

(పకృతి సంభవములు. ఈగుణనులు (పథానముగ ఢర్మవిహయమున 

ఉపయోగింపబడు చున్నవి. స్పత్ట్యేమనగా సాధుత్వేము. రజస్సు అనగా 

శామము. తేనుస్సు అనగా మాంద్యము, అని స్థూలముగ జెప్పు 

వచ్చును. ఈ గుణములలో వగుణము అధికముగా నుండునో దానిని 

స్టరస్క-రించుకొని పీలువబడును. అనగా రజస్సు, తమస్సు తక్కు-వగా 
ఖా = వారా అలా yf 

ఇ 
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నుండి స_త్త(గుణము అధిక ముగా నున్నచో సత్త్వగుణ పధానుడని 

చెప్పుట లోక వ్యవహారము. విష్ణువునందు స_త్తగగుణము, (బ్రహ్మ 

యందు రజోగుణము, శినునియందు తమోగుణము ఉన్నవని చెప్పుట 

నలదు. దేహమునుండి జనించిన ఈగుణతంయమునకు అతీతుడై చేహ 

ధారి పుట్టుక, చావు, ముసలితనములనుండి విముక్తుడయిన పిమృటచే 

అమృతల్వేమును పొందును. జీవుడు అజ్ఞానబంధమునుండియు, క్రియా 

శూన్యమగు మాంద్య మునుండియు బయల్పడి భౌతిక భోగ సుఖ 

సంపాదన ద్యారమున జ్ఞ నానందముల పొందగోర యత్నించును. కాసి 

మనము ఎంతకాలము స క్తచిత్తులమై ఎంత ఉదాత్త ఆశయము కలిగి 

నను మనలోని రజ స్తవుములు స్వత్ట్వగుణమును అణగ(దొక్కును, 

బ్రందుచే తింగుణ్రాతీత మైన స్థితిపొందినవాడే జీవన్ను కుడు, అతనే 

(బహో నందము కరతలామలకము. 

(బ్రహ్మ సృష్టిలోని జీవులన్నియు తి)గుణములతో కూడి 

యున్నవి. పూవులకు పరిమళము, జలమునకు రుచి ఎట్లు అవిభాజ్య మా 

అక్త్షు చేహమునకు తిగుణములకు సంబంధము ఏడదీయరానిది. భగ 

వద్దీత ఈలి) గుణముల లశుణములను అవి [పధానముగా కల వ్యక్తుల 

ఆహోరములను మనోభావములను సునిశితముగా పరిశీలించి చెప్పినది. 
లి)గుణములలో స_త్త్వగుణము జ్ఞానమునకు (ప్రతీక. నిర్మలమైన అద్ద 

మున (పతిబింబము చక్క-గా 1పతిఫలించును. అశ్లు న _ర్వేగుణపుధాను 

లయంచే పర మేశ్వర సామా తా-రము కలుగును. అక్ష ఈన _త్వేరజన్ 

తమోగణములు అన్యోన్య మిధునత్వము, అన్యోన్య సంశయ మై 

ఉన్నఫి. వ్యాసమహర్షి భారతములో ఈతి) గుణములను అధారముగా 

చేసికొని పాత లను నిర్మిం చెను. 

సత్త నము 

సంతోవము, (ప్రకాశము, (ప్రియము, ఆనందము, కరుణ, తమ, 
సత్యేము,కె' చము, ధృతి; అహింస, ఆర్జవము; అనసూయ, కో)ధరాహి 
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త్వము, అసంరంభము, సమత, దావీణ్యము, మొదలగు లతణములు 

కలిగిన వ్య క్ణిలు సాత్స్వికులు. సత్రమునుండి జ్ఞునము పుట్టును. 

సత్త్వము సుఖాస్పదము. హర్ష ము అనూనసుఖము, నిర్భర ఆనందము 

సాంతికిమూలము. దీనివలన మనస్సు (ప్రశాంతేత పొందును. జ్ఞాని 

సాత్విక గసణసంపదను'పవించుకొని రాజస తామసనములన అణగ 

(చొక్కినచో వివేక దీపము వెలుగును. ఇది శాంతిపర్యములో 

వివరింపబడినది (శాం - పం - 155) అందుచే యోగపరినిష్టాత్నులు 

కామ (క్రోధ సమావేశము వెడల విడిచి సత్మ్యేమును దృఢముగా 'ేవిం 
తురు. శతి, తేపము, (పజాపతి, అనునవి సత్యమునకు పర్యాయపద 

ములు. సత, గమెహిమ పరమ వేద్యము. సూర్యుని రూపము జలము 

లలో తోచిన క్రియబుద్ధియందు (బతిబింబించిన ఆత్మను సత్స్యగుణ 
విశిషులు కాందగలుగుదురు, 

రజస్సు: 

నత తమోగుణముల మీ గక్రిశమై రజోగుణము కలుగుచున్నది. 
పరితాపము, అనభితోవము, జనవ్యాపా రాదరము, అక్షమ మున్నగు 
నవి దీని లక్షణములు. రజస్సునుండి లోభము పుట్టుచున్నది. రజో 

గుణము ప్రధానముగా గలిగిన ప్రజలు ఏదియో సాధింపలెనని నిరంత 
రము ఉవ్విళ్ళూరుచుందురు. రాగము, లోభము, సంగము, రాజస లక్ష 

ణములు. రజస్సు, సాంద్ర దుఃఖమయము. రజోసతీ స కలిత వర్మను 

లకు. మధ్యమభువన. పాసత్యము కలుగును, 

తమాగుణము: 

అంధశారము, మాంద్యము, (పమాదము, మూవాము, 

దోషము మొదలగునవి తమోగుణ లక్షణములు, అజ్ఞొనమునకు (పతీక 
తమోగుణము, సంశయము, విపొదము, జడత, నిద), తమస్సువలన 
We rm అ 
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'జింపొందును, జనము కోరువాడు, రజస మములను. అణగ[దోొక్కి- 

న త్వ్యగుణమును అభివృ ద్ధి చీసకొనవలెను.. తిగుణాతీతస్థితి పొందిన 

వాడే (బహ్మనినుడు, సుఖదుః ఖములు సమానముగా “చూచువాడు 

(పసన్నచిత్రు తుడు, మంటి బెడ్డను బంగారమును సనూనముగా చూచు 

వాడు పీయా| వియములకు" లొంగనివాడు పొందిన స్థితియే తీగుణాతీత్ర 
re 

స్థితి, అట్టివాడే (బప కను భవము పొందును. 

విషయాస కత 

జ్ఞానియైన మానవుడు దురంతములగు విషయములకు ఆసక్తుడు 

కాకున్నచో పరమ పదవిని పొందును. వానియందు తొడరిన చేటు 
పొందును. విషయములు మానవులను ఎన్నియో?" ఇక్కట్లు సిక్షి 

లాగుచున్నవి. మూఢాత్మునియందు చి తము విషయాస క్రమెడోండును* 

లక్క_రసము దండాదులయందు గట్రగ చిక్క-జట్టుక్ "న్న విధమున పట్టి 

యుండును. అందుచే దీని స్వరూపస్వ భావములను తెలిసికొని వివయ 

ములకు చానినకాకుండ నిగ )పించుట (ప్రధా నమైయున్నది. విహయ 

ములు మనస్సును అకర్ది రచు గుణము కలిగియున్న వి. ఎంతయెబుక 

కలవారయ్యును పీనికి లోనయి దు ర్వారవి కారము పొందుచున్నారు. 

మనస్సు కామ్మక్రోధ నిరూఢమయిన వురువ్వుని ఇం,దియార్థములవై. 

(పసరింప చేయును, సకలవిషయ వాంఛా పరి త్యాగ రీలికి చూతము 

సుగమము. రూపము అనగా మోహింప చేయునది. శబ్బము _ అనగా 

సుఖము సిచ్చునది. గంధము అధిలపింపబడును. రనము అస్వాద్రింప 

బడును. స్పర్శ స్పృళింపకో “రును, అందుచే ఈవిషయములను బంధించి 

నప్పుడే మనస్సునకు స్వాస్థ్యము చికను. అందుచే సకల విషయ 

వశ _ల్త్యేము బహు టం పృస్తుతింపబడినది. 

ష డ్వ రము 
౧ 

కాము, (కోధ లోభ, చూహా, మద, మాత్సర్యము లు అంకశ్ళ 

(శత్రువులు, మానవుడు చాహ్యశ్నత్రువులను జయించుటకం' కె అంతరంగ 
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మున ఆక్రమించిన శతు)వ్రులను జయించుట మిక్కిలి కష్టము. తో జేలు 
మానవుని అకమించుటకు వొంచియున్నవీధమున నిరంతరము మాన 

వుని తనవశము చేసికొనుటకు శామ [కోదుములను శతు)వులు పొంచి 

చూచుచుండును. ఆ ఆర్లురుశ్మత్రువులు వేయిమంది పెట్టు. కవి సకలా 

సాయములను కలిగించును. ఇవి అన్నియు ఒకదానిపై మరియొకటి 

ఆధారపడి ఉన్నవి. ధా_ర్తరాష్ట్ర్రులయందు ఈ ఆబుశ(తువులు మిక్కు-ట 

ముగా నుండుటచే నశించిరి. సార దధీరత సంపదు దారమతిమైన ధర్మ 

రాజు వీనిని జయించెను. భగవద్దీతలో ప్ స్వభావము మనోహార 

ముగ వివరింపబడినది. 

“కామ వవః[కోధః వపు రజోగుణ సముద్భవః 

“మహోశనోే మహా పాప్మా, విసన మిహ ,నెరిఇమ్. 

(భగం తృతీయ- 87) 

రజోగుణముచే కలుగు కామమే స్రురుమునికి పాపప్బవృతి, 
కలిగించుచున్నది. కామము విషయాభిలాపష స్వరూపము. అవస్థాఖేద 

ముచే కామమే రూపాంతరము పొంది [కోధమగుచున్నది. రజోగుణ 
ముచే నుత్పన్నమగు కామముయొక్క- అభిలాష. సిద్ధికి వ్యాఘాతము 
కలిగినప్పుడు అది తమోగుణము న్నాశయించి [కోధముగ మారు 
చున్నది. కామము మిగుల ఉగమయినది. కామమే జీవునకు పథాన 

శత్రువు. 

కామము: 

కావుము అనగా కోరిక 

“కమునం కామః. కము కాంత”? 

(అమరము. [పథమ- నొట్యవర్దు) 

మనోహర వస్తువును చూచినంతనే ప్రతికలుగును. విషయము 

లను పరిపరి చింతించు వురుషునకు ఆ విషయములందు ప్రేతి కలుగుట 
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నహాజము. |పీతివలన తష పుట్టును, తృప్లాయుతుడగు పురు 
మడు విషయము లనుభవింపక నిమునమాగ లేడు. కామమును జయింి 
చుట అతి దుష్క_ారము. అది నిరంతరము అభివృద్ధి పొందుచుండును. 
దానికి హద్దుపద్దు లేదు. 

ఆజ్యము పోసినకొలడి అన్ని | పజరిల్లునట్లు అనుభవించినకొలది 
కామము అంతకంతకు అధికమే యగును గాని ఉపశమింపదని దాని 
భావము, 

“న జాతు కామః కామానాం | ఉప పభో-గేన శా'మ్యలతి 

హవిపా కృవ్ణవ _ర్రేవ ! భూయ వవాభివర్ధ లే”. 
(మనున్ఫ్యతి - 2-94 

ఈ శ్లోక్షమునకో చక్క-ని అనువాదము కలదు, 

“కామములు భోగముల 'దెగు 

నే మెలతుక చేత నాటునే చిచ్చు ధృతిం 

గావుముల దొజగు సౌఖ్యము 

చేమెయి సౌఖ్యములు బోలునే యరయంగన్”, 

(అనుశాసనిక - పంచమ - లలితకి 

కామమువలన అర్థము, ధర్మము లోపించును. శావుతంలతనిగ్ర 
తుడై నవాడు సుపథ ప్రితిపన్నుడు కాలేడు. దుష్టదండనము చేయని 
రాజును సమోాపించని |పజలవలె సాధువులు కామముకొటకు చేరరు. 
కామ రసమున అతితృమ్ముడెన మనువ్యుడు అడవిలో ఫులి వాతపడిన 

మృగమువోలె మృత్యువు పొందును, 
శాంతిపర్యములో కామస్యభావము సునిశితముగా వివరింప్ల 

బడినది. ఒక వస్తువు మనకు ప్రీకికలిగించినచో అది సులభమ్మో, దుర్హ 
భమోా యోజింపసీక చూచిన మనోహరవస్తువును పొందుటకొణకు 
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ఎన్ని యో ఇకుములను పెట్టును. దాని తెజగు అగాధ రసాతలము 
వంటిది. మోనవులకు కాంతాకనకముల పై. నున్న ప్రీతి ఇంతింత అన 
రాసిది, 

“సొమ్ము గోరిన యంతన సుఖము కలుగ 

దది యుపార్టింపగా సిద్దియగుట నిజమె 

కలిగనేని అనేక చింతలనొనక్పు 

జెకుట చావుతో దుల్యమై యికుముయేల.” 

(శాంతి- చతుర్గ- 48) 
@ 

అందుచేత లోకములో అర్థ పాణములనుట వ్యవహారములో 

కలదు. [పాణముపోవుట కై నను మానవుకు అంత కుందడు. పాణ 

ప్రిదముగ సంపాదించిన ధనము పోయిన మరణ సదృశమైన వేదనము 
గాందును. అక్ష క్రీ న్రుల్మపె అనకి కూడ అనివార్యమైనది, 

కాటికి కాలుజాపిన మూడు కాళ్ళ మునలికూడ వీ కన్య నై నను 

ఇచ్చిన చెండ్లియాడు టకు సిద్దపడును. భారతములో యయాతి మహో 

"రాజు జేవయానిని చెండ్లి యాడి సరగ కా మాప భోగములు అనుభ 

వించినను తృపి, పొందక మరల యౌవనము పొందుటకు ఎంతయో 

ఆరాటపడుట శామపిభావ మే కదా. కామమువలన శోకము, శమ, 

తృవ్షలు కలుగుచున్నవి. ఇది ఒక్క-టి ఉన్నచో కర రృవ్యాకర్వ వ్య పరి 

జ్ఞానము నశించును. కామము తొలగి:చుటకు మార్తము ఇచ్చానిరస 

శయు. సత్య తమా భూతదయ కలిగిన వారికి కామము బానిసయాఫను. 

(కోధము 
__ స్రురుమనకు ఏ కారణముచేతనె న నైన వివయానుభనమునకో నడుమ 

అంత రాయము కలిగనేని (కోధ ముదయంచును. కోధము జ్యలనాత్శే 

కము. [కోధపూరితుడు (క్రోధమునకు వాసిసయగువాడు భగ్గుమని 

నుంజెదరు. [కోభా విమ్టనక్తు కార్యా కార్యని వేకము నశించును. "వివేక 
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నాశమువలన శాస్త్ర ఆచార్యోోపచేశములవలన కలిగిన సంస్కార 

మంతేయు చెడును. |క్రోధముయొక్క- దుష్ఫలితము ఇంతింత అనరానిది. 

పరుల దోషమువలన |కోధ ముద్భవించును. అది అచంచల క్షమ చే 

_ వొలియును. [క్రోధము తపమును చెజచును, అశిమాద్వ లెన గుణములను 

చావును. ధర్మ[క్రియ లన్నింటికి క్రోధము 'బాధయగును. (క్రోథావిష్టు 

లైన కార్తపర్య, దశ ముఖ, పరశు రాములు ఎంత యో నష్టముపాందిరి. 

కుపితుడగువాని [వ్రతమును, జపమును బెవతార్చనమును శాద్లక్రియ 

యును తపమును దానమును యజ్ఞ మును వ్యర్థము ₹. మానవుడు దుర్లు 

ములలో అత్యంత నీచమైన కోపమును విడిచిపెట్టుట మంచిది. అందు 

చేతనే తెలుగుచేశములో తనకోపము తన శృతువని నానుడి కలిగినది. 

అనుపమ నియమాస్వితులై అనూన దశ్నీణలొసంగి [క్రతుసవా(స్త్రములు 

చేసినవారికంకు అ(క్రోధనుడు మిక్కిలి అధికుడని విగ్యాంసులు చెప్పు 

చున్నారు, ధర్భుజ్జుడనగా అలిగిన అలుగక యెగ్గులు పలికిన మజే వినని 

యట్ల [(పతివచనంబులు పలుకక బన్నము వడియు నెడ తలపకయున్న 

వాడే లో కారాధ్యుడు, అధిక వై ద్యశాస్ర్రుజ్ఞులు కూడ అత్యధిక 

కోపము అనాకోగ్య(ప్రదమని "తెలువుచున్నారు. 

లోభము 

పాపముల కన్నింటికి మూలను లోభము. దీనివలన కామి 
లోలతయు, [కోధము, మాత్సర్యము, (దోహము, పరధనా పరదారా 

వాంఛ, దై న్యము, సిగ్గు; సత్య వై ముఖ్యము కలిగించి ధర్మమార్షము 

నుండి దూర మొనర్చును. లోభిఅల్పమైన ధనమున కై నను చీటికిమాటికి 

జూంకుటకు ఏ న్యూతము సంచేహించడు, సర్య దుర్గణములకంయె 

లోభము అత్యంత నింద్యమైనది. భారతేక థయంతేయు _ ధృతరాష్ట్రుని 

లోభమను ఫునాదివై ననే కట్టబడినది. నుఃఖోపహతుడు నోక తాప 

నిమోాహి యగును, ఆందు బే బంధుమి[తే, ధన సంచయమువలనసి 
7 క 
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స్నేహము విడచుట కర్తవ్యము. నూనెతొకూడిన వత్తి ఎట్లు శాలి 

పోవునేో  తలోభముతో కూడిన వ్యక్తి స్వరూపనాశము పొందును. 
న్నై హంబున రాగంబును రాగంబున శామంబును, కామంబున [కోధం 

బును, [కోధయబున తృస్థయు చెంపాందును. త్భప్ల సర్యదొోపముల 

కెస్సదము. కోటరస్థంబయిన అనలంబున చేసి దగ్ధంబగు వృతుంబు 

వోలె దృష్టాతురుకు వినాశేము పొందును. అర్థవంతులకు రాజ చోర 

స్వజన జల అనలంబుల వలన భయంబు నియతంబు. సీటిలో చేపలు, 

ఆకాశమున పశ్సులు మాంసమును ఎట్టు భవ్నీంచునో అక్షు యెల్లరు 

అర్గవంతుని అనుదినము, అనుక్షణము అనేక పిధముల ఛశ్నీంతురు, 

“అర్థము యనర్గ మూలం, 

బర్ధమ మాయావిమోహనావహమ్సు నరుం 

డర్ధార్దన దుఃఖమున న 

పార్థీకృత జన్ను డగుట పరమార్థ మిలన్.” 

(అగణ్య = ప్రథమ - 28) 

అర్థంబువలన దర, కార్పణ్య మాన భ యో ద్వేగంబులు పుట్టు 

గావున అర్థ్జోపార్టనచింతే విశువవ లెను. ధనము సంపాదించుట కష్టము. 

అంతకం"బ కష్టము దానిని రశ్నీంచుట. అది వెడినచో (ప్రాణము ' 

పోయిన భంగి మానవుని అలజడి చెట్టును. అందుచే మానవుడు లోభ 

నును దూరము చేసికొన్నసుడే హృదయము నిర్మలముగా నుండును, 

మోహము 
వివేకి యగు ముముతునునకు శరీర వ్యామోహము లేశను 

కూడ తగదు. మోహ మనగా నేమి? అజ్ఞానము, 'చేహాదులందును 
వ్యుత మి(త్ర కళతాాదులందును “నేను _ నాది” యను భావము. ఇది 

మోమేచ్ళగలవానికి మహామృత్యువు. అజ్ఞానమునమో హాముఫుట్టును, 
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ఈ మోపాము అధర్న లేపవర్ణనమున తొల'సను. అర్జునుడు తనకు 

శ్రీకృప్పసరమాత  విక్వేరాపమును చూవించినపిమ్మిట మోహత 
మంబు తొలగిపోయినదని, సంచేహనివృత్సియై:ందని పలికెను. అందుచే 
మానవులు శరీరపోషణకు అత్యధిక (ప్రాధాన్యము నీయక, నత్యేపదా 

రము పొందుటకు (పయత్ని ంపవ లెను, 

మదము 

మదమనగా గర్భము. ఇది (తివిధము. ఇది కులమువలన ధనము 
వలన ఐశ్వర్యమువలన కలుగును. గర్వము పతనకారణము. సముద్రము 
లోని కెళటములు, ఉవ్వెత్తున వీచి తణములో పటాపంచలగును. అది 

(ప్రకృతి స్వభావము. ఇదిచూచి మానవుడు గర్భమును పొందకుండుట 
లెన్స. తి౨థ మదోన ్రత్తులై న దుష్టచతుష్టయము ధర శీలురగు పాండ 

వులను పఠాభవించి మహాపత్మివతేయగు (డాపదికి ఘోర అపరాధము 
చేసి ద్యూతాగ్ని చే పుట్టిన అరణిచే మండిపోయిరి. భారతములో కౌర 
వుల మడాతిరేకము డాని ఏపఫలితములు వర్ణించి మానవులకు ధర | 

మునందు నిన గర్యమునందు భయము, కలిగిం చెను. కోపము, ఉబ్బు, 
గర్భము, అతృ ప్ దుర భిమానము, నిర్య్యా పారత్వము, అనునవి కాపు 

రుపు లక్షణములు. బాగుగనిండిన పండ్లతో చెట్లు ఏవిధముగా బంగి 
ఉన్నవో మానవుడు గర్యోన్న్మత్తుడు కాక వివేకముతో వినయమధ్ధురి 
మతో అలరారినపుడే సర్వమానవ ఆ రాధ్యుడగును. సర్వసమ్ముతుడగు 

జ్ఞాని గర్వముడిగి (కోధమడచి శోకమునకు కుదురుకాక లోభమును 
విడిచి సౌఖ్యమును పొందును, 

మాత్సర్యము 

_ మాత్సర్యమనగా పరులయొక్క- సంపదనుమాచి సహీంచలేక్ష ' 
వోవ్లుట. పరులను హీంసింపవలెనను కోరిక కలిగియుండుట, ఇదియే 
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ఆసూయ, చలము, మాత్సర్యము అను కురులతో పిలువబడుచున్నది, 

దుష్ట చతుష్టయము అందున దుర్యోధనుకు, కర్టుడు, అసూయ, మాత 

ర్యములయొక్క- రూపములు. వారు పాండవులను హింసించుటకు పరాభ 

వించుటకు మట్టు'పెట్టుటకు 'లెక్క- లేనన్ని కుట్రలు పన్నిరి. 'దైవబలము 

గల పాండవులపట్ల అవి బూడిదలోపోసిన పన్నీరువలె వ్వర్థ మైనవి, 

లోళములో ఏక్టైను నిప్పున్నవో అకళ్షైయ కాలుననుట వ్యవహార 

ములో నున్నది. అకశ్లు మత్సర్మగస్తులగు కౌరవులు నతించిరి. నత్త్యగుణ 

(పథానులగు పాండవులు తాత్మ్కాలికముగ నిడుమలు పడినను, తుదకు 

విజయము పొందిరి. మానవుకు న_త్త్యగుణము అభివృద్ధి చేసికొని గురు 

సాధు జన నంసేవనము చేయుచు మాత్సర్యము దూరముగ చేసి 

కొన్నచో చి _త్తశుద్ధి వరఎడును. ఈ కామి [కోధ, లోభ, మోహ, 

మద, మాత్స్పర్యములు అంతశ్శతువులు. బాహ్యశ్యతువులను జయిం 

చుట పెద్ద కష్టము కాదు. ఈ అరిహశర్షమును జయించుట ముముక్షు 

వునకు పీథానలక్షుణము. 

యోగము 

భారతీయ విజ్ఞానములో (పతి త_త్త్వశాఖయు పరమార్థమును 

సాధించుటకు ఉపకరణముగా నున్నది, 

యుజ్ అనగా కలిపి బంధించుట. 

యుజ్య తే వతదితి యోగః 

యుజ్య'తే అనేన బ్రతి యోగః 

మానవుని మానసిక శక్తులను అన్నిటిని వఏకముఖమునకు "తెచ్చి 

సామ్యస్థితిని 'జేకూర్చి భగవన్నయ మొనర్చుట యని అర్థము. మన . 

శ క్రులన్నిటిని కలిపి 'యేకముఖమునకు తెచ్చి అత్యంత నిశితమైన 

యేక్నాగతను సాధించి. తన్ఫ్టూలమున జీనావధులను భగ్నమొనర్శ్ని. 
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పరమాత్న తా డాళ్యమునకు (తోవ చేయవ లెను. ఆత్మ తన్నా వరించి 

యున్న కారాగారమును భేదించి బయటకువచ్చి తనలో నిగూఢమైన 

నిజస్వరూపమును సాధించుట, అత్మవి కాసము నొందుట, దేవ(పసిద్ధి 

నార్జించుట, మున్నగు వివిధదశలను విప్రలముగను సమ్మగముగను 

'కెలువు శాస్త్రమే యోగశ్యాస్తుము. పతంజలి మహాముని ఈ యోగ 

శా స్రమునుగార్చి సాక ల్యముగ వివరించెను. 

(బహ్మవే త్త త్రయగు పురుషుడు చిద్దత, సుఖలాభమునొందు 

చున్నాడు. అతడు (బహ్మయోగయు క్రు కుడగుచు అకశ్షుయమవమగు సుఖమును 

భోగించుచున్నాడు. వివేకవంతుడగు పురుషుడు ఇందియార్థ. రూవ 

విషయసుఖమునందు ఆస కుకు కొడు. ఇం(ద్రియార్థముల చే కలిగాడు 

సుఖములన్నియు సుఖాభొసములే. అవి తా త్మా-రికముగ సుఖ్యపద 

ముగ కనిపీంచినను కాలాంతరమున దుఃఖ పదములగును. బాహ్యాజగ 

త్తునకు సంబంగించిన సుఖము, ఆరామము, జ్యోతి, అనిత్యములని "ఇల 

సికొని అంగర్జగ త్తునకు నంబంధించిన సుఖారావు జ్యోతిరాపమగు సావి 

ద్యకజ్ఞాన మే "సంపాదించి యెవడు | (బాహో భూతుడగుచున్నాడో అట్ట 

వాడే (బ్రహ్మనిర్వాణము పెందు చున్నాడు, 

కామ(కోధములు లేనివారును, యతచిత్తులును, ఆత్మ శిత్స్యజ్ఞ 

లైన యతులకు (బహ్మనిర్యాణమన్ని పఏభధముల చేతను అతి న్ు ంముగ 

లభించుచున్నది. సంసారస్థితుడగు నిప్యూ- మకర యోగి సదనద్విచా 

రము చేసి (ప్రకృతి కతీతమున్క సత్పదార్థముసు అగు (బ్రహ్మ యందవ 

స్థితి పొందుచున్నాడు. అప్పుడతగికి జడదుః ఖరూ పమగు “కేశమునుండి 

నిర్యాణము కలుగుచున్నది. ద్నినే బ్యహ్మవిర్వాణమని యందుగు, 

ఈశ్వ్య రార్పితమగు కర్శుహయూగముచే  అంతకరణ శుద్ది కలుగును, 

అంత! కరణ. శుద్ధిచే త్వం, పదార్థ సరూపకమగు జ్ఞానము కలుగును. ఆ ఆ 
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జ్ఞానముచే తల్ ప దార్థజ్డూన స్యరూపమగు భక్షి గుణాతీత జ్ఞానముచే 

భక కి జనిత బ్రహ్మానుభ వము క్రమానుసారముగ సిద్ధించును 

(బహ్మోనుభవము కలుగుటకు సాధనరూపమగు అహ్రైంగ యోగ 

మున్నది. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధముల నెడి బాహ్య స్పర్శలను 

వమునస్సుమండి తొలగించి అనగా (పాక్యాహోర సాధన మొవర్చి నేత) 

ములను భూ)మధ్యమందు చేర్చి నాసికాగ మందు దృష్టి నవిలుప 

దగును. ఫూర్తిగా మూాసినచో సిదయను శంక కలుగును. పూర్తైగా 

తెరచినజో బపిర్షృష్టి అను శంక కలుగును, అందుచే అర్ధనిమోలిత 

నేత్రృద్యయము భూమధ్యమున  (నాసిక్నాగమున్ర) _ నిలుపవలెను. 

రెండు నాసికానాళములయందు సంచరించు ఉచ్చ్య్వాన ని శ్వాసరూ పము 

లగు [పాణాపాన వాయువుయొక్క- శోర్ట్వ అధోగతులను సిరోధించుట 

మూలమున వాని సమానత(ము సాధింపబడుచున్న ది. ఈ విధములగు 

ఆనన, ముదిలతో కూడి జయింపబడిన ఇంద్రియ మనొ బుద్దులు కల 

వాడును మోక్షపరాయణుడును అగు ముని ఇచ్చా భయ, కో9ిధము 

లను పరిత్యజించి బహో ను భవా భ్యాసమునచేసి గుణాతీత ధర్శరూపమగు 

జడము క్తి లాభము పొందగలుగుచున్నాడు. కావున నిప్కూ-మకర్శ 

యోగసాధన కాలమందు అష్టాంగ యోగమును తదంగముగ భావించి 

సాధింపవ లెను, 

కర్ణఫలమును విడిచి కర్శవ్య కర్భల ఎవడాచరించునో. ఆతడే 
సన్యాసి, ఆతడే యోగి. పరికీలించినచో సాంఖ్యమునకు కర్ణ యోగ 

మునకు, అషహ్టాంగగయోగమునకు ఇసుమంతమైనను భేదము లేదు. పామ 

రులు పీనియందు భేదబుద్ధిని కల్పింతురు. యోగ మనునది మోక్ష 

సౌధమునకు సోశానమువంటిది జీవు జీవనముయొక్క_ ఆతినిచావస్థ 

మొద.లుకొని విఘుస్థమస చివవస్థ పర్యంతము సోసానమస నున్నది, 
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కాని ఈ అవస్థల మొత, మునకే యోగమని చీకు, యోగ సోపానము 

నకు ధ్యానము, యోగము = రెండును ముఖ్యములు. యోగాభ్యాస 

కర్ణ అను ఆరోహణ్యప్రాప్పికి ఎవరు ఆరంభింతురో వారిని యోగారురు 

కవు అందురు. జ్ఞాన నిష్టుడెన యోగారూఢునకు నర్వ కర్ణ పరిత్యాగ 

రూపమగు ' శమము లత్యోమగుచున్న ది. యోగి కెప్పుడు చిత తృవృ త్తి 

నిరోధము కలుగుచున్నదో అతని స్థితి వాయుళూ న్యమగు గృహము 

నందలి దీపమువ తె ప్రకాశించును. 

యోగాభ్యానముచే విషయోపరతి కలిగి చిత్తము కోమముగ. 
 జడవిషయములనుండి మరలింపబడుచున్నది. అప్పుడు సమాధ్ధియనెడి 

అవస్థ కలుగుచున్నది. ఆ అవస్థయందు పరమాత్గ్శుయొక ,- ఆకారము 

నొందిన ఆంతఃకరణము వే పరమాత్మను దర్శించి తజ నితమగు సుఖ 

లాభమును 'యోగి పొందుచున్నాడు. పతంజలి రచించినదర్శనశా న్ర్రము 

శుద్ధమగు అహ్లాంగ యోగమునకు సంబంధించినది, పాకృత 

గుణములు ధర్మార్థ శామ మోతు రూపములగు వురుషార్థములచే వర్తి 

తములై నచో తణికమగు వికారము సంభవింప చేరదు. అప్పుడు చిద్ధర్శ 

మునకు వ్తైవల్యము కలుగుచున్నది. తన్ఫ్మూలమున చిత్వరూపమందు 

(పతిప్ట, కలుగుచున్నది. దానినే చిత్ శక్తి యందురు. [పకృతివికార 
శూన్యమగు ఆనందమే వ్య _క్షమగుచున్నది. ఆ ఆనందమే సుఖ 

స్వరూపము. అదియే యోగమునకు చరమఫలము. 

సమాధి కెండువిధములు : 1. సంపృజ్ఞతము, 2, అసంపుజ్ఞా 

తము, నం పజ్ఞాతసమాధ్ధి, సవితర్కా- నవిచారాది భేదములు కలిగి 

బహువిధము లగుచున్నది. కాని అసర్మపజ్ఞాత సమాధి ఒశేవిధముగ 
నుండును. ఈ అసం(ప్రజ్ఞాత సమాధియందు విషయేందియ సంపర్క- 

రహితేమును ఆత్మాకారమునిొందిన బుద్ధిచేత నే [గ్రాహ్యామును అగు 
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ఐకాంతిక సుఖలాభము కలుగుచున్నది. అట్టి ఏశుద్దము అగు ఆతే గ్ర 

సుఖమందు అవస్థితినొందిన యోగియొక్క చిత్తము చి _త్తశ్వమునుండి 

చలింపదు, ఈ అవస్థాలా, భము సొందజాలకపోయినచో అఫ్టాంగ 

యోగము జీవునకు మేమీకలిగింపదు. ఎందు చేతననగా ఈ యోగము 

నందు విభూతిరూపములగు అవాంతగలాభములు కలిగి వానిచే 

చిత్తము ఆకర్షి ంపబడి, చరమో చ్జైశ రూపమగు సమాధి సుఖమునుండి 

విచలితము వేయును. నకల విధములగు అంత రాయములను ”లిచి 

నవుడే యోగి నిజమైన పరమపదమును పొందగలడు. 

యోగమునకు సంబుధించిన (ప్రాథమిక కార్యములగు యమ, 

నియమ ఆసన పాణాయామముల చే కలుగు సిద్దఫల సంకలృు దెనిత 

కామ నమూహమును అన్ని విధములచేతను, దూరేముచేసి మనస్సుచే 

ఇం[ద్రియములను సియమించు చు పిమ్మట భారణారూపమగు సంగమము 

నభ్యసించి లబ్దబుద్దియగుచు [కమముగ ఉపరతి అవలంబెంపవలెను. 

ధ్యాన ధారణ (పత్యాహారములచే మనస్సును లెస్సగ వళీకృత మొన 
ర్పుకొని ఆత్మసమాధి సంపాదింపవలెను. అపుడు చేహయా।|తేకొరకు 

విషయవ్యాపారమున్నను దాసి యందాస క్రి కలుగదు, చంచలమైన 

అస్థిరమైన మనస్సు ప్రయత్న పూగ్వక ముగ ఆత్మవశమందుంచి అభా 

సముచే విన్నుములు దూరముచేసి ఎవనిమనస్సు (పశాంతి ఫొందునో 

అట్టి ధర్మనిష్థుడు, పాపళూన్యుడై రజోగుణ ముపశేమించి పర(బ్రహ్మోను 

కీలనముచే కలిగిన అమృతత్యము పొందును. 

న్యాసము అనాది కాలమునుండి యూగ శా న ('స్రుమునుగూర్చి 

ఆర్యబు పీ.శ్వరులు సపమాణముగా చప్పియున్నా రో, అబుపిపో)ో క్త 

ములైన యోగశాస్ర్రములకు సంబంధించిన విషయములు భారత 

ములో సందర్భ్భోచితముగ సమకూ ర్పెను. అట్ట కిషమెన ఖొస్త 
గ౧ాటయటా (ప్రుస్మ 

" యములను శిక్క-నమహాోకవి అంధ్రమహాభారతములో సర్వ జన సుబోధక 
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మగునట్లు తేట తెలుగు పలుకులలో మృదుమధురముగా నేక్చికూక్చెను, 
సరళా స్త్రముల సారము భారతాంతర్లతమగుట దాని పా)మాణ్యము 

ద్విగుణీకృత మైనది. ఈ యోగానుస్టాన విధానము (శ్రీకృష్ణ వ్యాసః 

నారద, సనత్కుమార, శివాదులు సోపప క్రికముగా చెప్పియున్నారు, 

ధర్మము సాధించుటకు ఉ _తమసాధనము శరీరము. ధర్మము 

పరిజ్ఞానదాయి. అందుచే మానవుడు శరీరమును ఉజేత్నీంపక భద 
ముగా రశ్నీంచుకొనవలెను. మానవుకు ఎంతవరకు ము_క్రిపదము 

పొందక యుండునో అంతవరకు జనన మరణ పరంపర పొందవలసిన బే. 

దానము, శవుము, దమము, ([బవ్మాచర్యము, (వతపరిరక్షణ, జననీ 

జనక సమారాధనము, సత్యము, సెచములు మోాశ్ష్సపదనును పొందు 

టకు సోపాన పంక్రులు. ముముతువు జగ తుయొక్క_ అశాశ్వతత్వము 

గుర్తించి, తనను కచ్చెడు మోహావేశము త్రోసివైచి మోకము 

పొందవలెను. జీవికి, జన్మ, జర, మరణ, రుజలు (ప్రకృతిస్వభావములను 

లెస్సగా ఎతీంగి తజ్జనిత శ్లోశమునకు విసివిన మానవుడు వునరావృ త్త 

రహితమైన మోక్ష సా(మాజ్య పట్టభ| ద్రుడగుటకు | పయత్నించును, 

యోగి లాభాలాభములు, (వయ ద్యేవములు నుఖదుఃఖాది ద్వంద్వా 

తీతుడై న్యధర్ణతం[తలోలుడయ్యును తనలోనున్న పరమాత్మ 

సందర్శనముచేసి అవ్యయపదము నొందును. 

ఆతా ్రనుసంధాన సౌఖ్యము అను త్తమము, అద్వితీయము, 

పరవముము. యోగి పరమాణువుకంకు సూవ్నూతిసూతు స్ఞమైన ఆత pe 

తత్త్వము నెజుగు విధమును తిక్క_నాగ్యుడు మనొజ్ఞమగు ఉపమా 

లంకారములో తీర్చిది నెను. 

పాలకడవ "పెక్కు పనులలో డించిన 

యాత డెట్లు డాని నరసికొనుచు 
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నుండునట్టు లోన నునిచిన మనసు చే 

వుజుక్ యాత్మ వెదకు తెజగు మేలు. 

(అశ్వమేధ - (పథమ - 220) 

. వృత్తి వెేేపమున జనిన చిత్తము నిరోధించి మనసు అత 

యందు చేర్చుటయే యోగానుష్థానుమందలి రహన్యము. ఆనుశొసనిక 

పర్వములో పిమ్హు దేవుడు గరుత్శంతునకు అత్మత_త్ధ్యము ఉపచేశించెను, 

మోపహాపంకమగ్ను లగు వారికి, శేవల ఉపవాసములచేతగాన్కి [వతంబుల 

చేతగాని, పరబ్రహ్మమును నెటుంగ శక్యము కాదు. రజ స్తమో 

దూపితము కాక శేవల సత్త్వగుణ ప్రధానమైన జ్ఞానంబున వాసుదేవ 

సంకర్ష ఇ, (ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధనామంబుల చతుర్విధంబుల విధ క్షమైన 

త్ర _క్ర్యమును (గహింపనగును, ఆహారము తీసికొన్న వెంటనే యోగము 

నకు దొడగుట వలదు. మనసు 'చెదరిపోకుండ నిరోధించుటకు అధిక 

నిష కావలెను. నిరనముు నిశ ఛబ్రమైన,ప దేశము హృదయస్థుడగు 
© జ ఏం థి 

"దేవుని చూచుటకు యోగ్యమైయున్నది, యో+గధర్మము సరోోతక్యాప్ట్ర 

మని (పస్తుతింపబడీనది. 

దః 



౧ భారతసందేశము 
1. సత్యము: ధర్మము బహు(పకారంమై యుండును. తేదీయ 

సూత్ష్మగతి దురవబోధంబు కావున |శుతి [పమాణము వలనను, 

వృద్ధాచార నిదర్శనమువలనను తెలియవలెను. భారతము సత్యా 

పొంసల స్వరూప, స్వభావములనుగూర్చి ధర్శసూతు శ్రమును విశద 

'మొనర్శ్చినది. ఇది సత్యము - ఇది అహింస అని చెప్పుటకు మానవుని 

పరిమితజ్ఞానము సరిపోదు. ధర్శమూలమైన వేదాది శ్రుతులు, మన్వాది 

స్మృతులు సత్యమును సమ్మగముగా నిర్వచించినవి. వేదములు, కాసు 
ములు, ఉపనిషత్తులు నిరూపించిన నత్యముయొక్క__ స్వరూపమును 
భారత కారులు సర్యతోముఖముగ నిర్దేశించి చెప్పిరి. ఆ చెప్పుటలో 
భారతము. శాస్త్ర కావ్యమగుట చే శా స్త్రత్యము, కావ్యత్వము అవలం 

బించినది. 

| నత్యేమనగా నర్వభూత హితము. సత్యభాపణము, సర్వధర్శ 

ములక్షంాబు  మాళీభూతమైనది. అనాదికాలమునుండియు సత్యము 

ధర ము అవినాభావసం బంధము కలిగియున్న వి.సమత, దమము, తితిక్ష, 

అమత్చరము; హ్రీ, ధృతె, అననూయ, అర్యత్యము, అహింస, దానము, 

తుము, త్యాగము, సూన్ఫతము సత్య ముయొక్క- రూపములు, సత్యా 

కృతులై న ఈగుణములు నిత్యనుష్టిత సమ్మగ నిర శ్రలయాగ స్టిత్యభీ 

ముఖునకు సులభముగ సిద్ధించును. 

లోకములో ధర్మాధర్శంబులు, (పకాశతమంబులు, బోధథాజ్ఞానం 

బులు, స్యర్షనరకములు, ఆని పిలువబడుచున్న వ్యావహారిక శబ్బములకు 

అర్థంబులై సక్యానృతంబులు పవ ర్తిల్లుచున్న వి. సత్యము సుఖాపాద 

కేము, అనృతము దుఃఖాత్థుకము. అందుచే సుధీజనులు దుఃఖాత్మక | 

మైన అనృతంబును' తొలగించుకొనుటకు మోహము నివారించు నియ 

ముములను అచరింతురు, వేదముయొక్క.. సారము సత్యము. సత్య 
gp me rn | | 



శ ఆంధ మవాభోరతము ల ఉపదేశము 

సొరము దమము. చమవునగె ఇం|(ద్రియనిగహాము. దమసారముూ 

మోాతుము. తత్కారణముచే నత్యనమా[శయణము చేసినవారికి 

మోత్షము కరతలామలకము, 

ధర్మ వ్యాధుడు సత్యస్వరూపమును ధర్మార్థ వుధురముగా 

వ్యాఖ్యానిం చెను. భూతములకు హితము కలిగించు బొంకు సత్య ఫలము 

ఒసంగును., జీవులకు ఛభయావహమగు సత్యము అసత్య మే, ప్రాణము 

పోవునవుడు, వివాహసమయంబున పలుకునట్టి అసత్యము, సత్యమే అని 

ఫలితార్థము. సత్యపరమార్థము సర్వభూతహితము. సత్యము పలుకుట 

సర్వధర్ముములకంమ శేష్టతేమము. అసత్యము ముటిపాతకము. అందున 

తెలియవలసిన విశేషమున్నది. ఇతరుల ధన, (పాణాదుల నపహరింప 

చూచు పాశకులతో సత్యము పలుకుట పాపము. అట్టి సందర్భములో 

అసత్య మైనను పలికి లోకకంటకులను నిర్మూలింపచేయుట ఉతమో 

తమ ధర ము. భూతములకు హితముచేయు బొంకు లన్నియు. ధర్మ 

ములే. భూత బాధకంబులగు సత్యములు పాతకములు. భూతముల 

మొక్క దుష్టత్య శిష్టత్యములు వివేక సూత్ము తా వేద్యములు. 

2. అహింస: జీవులకు కాయికముగ, మానసికముగా అప 

శారముచేయుట హింస. |త్రికరణశుద్ధిగ సర్వభాతములయందు దయ 
కలిగియుండుట అహింస. 

“అహింసా పరమో ధర గ్ర అహింసయే పరవ ధరగ్హము. 

దంతియడుగులోన అన్ని జంతువుల అడుగులన్నియు అణగి 

పోయిన విధమున ధర్మకోటిలో అహింస (శేష్ట్యమెనది. హింన నాలుగు 

విధములు. 

(1) మానసికము, (8) వాచికము, (8 కాయికము, (4)మాంస 

భత్షణము అనునవి హింస విధములు. మాంస భక్షణమునందు రుచి 
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మరగినవాడు దానిని మానుట కడు కష్టము, అన్నిటీకంకు మాంస 
భకుణము కడు కీడు కలిగించును. మాంసమును ఎవరు నమలుదురో 
వారిని మాంసము నమలును. మాంసముయొక్క- గుచి కడవు చవల 

కంటు ఎక్కువ యని ఛావింశురు. ఏ నరుడు మాంసమును. కోరునో 
అతడు దనుజుడు. “దేవతలు మాంసముడిగి | దానవులవలన భయము 

పోవ[దోలిర. డానము, ధర్భము, తపము, నిష్ట మొదలగు నర్కి-)3యల 

కం" అహింస సర్యోత్త మమని శ్రుతులు ఉద్దోమించుచున్నవి. నత 

వర్షములు దువ్క-రతపము చేసినవానికి కలుగు ఫలము నంజుకు తినని 
వాసికి సిద్ధించును. భారతము ప్రతి మానవుడు ఒక (పశ్న వేసికొని 

హింసను నర్చించు ఉపాయమును సూచించినది. దయ లేకుండ ఆకలి 

తీర్చుకొనుటకొఆకు మానవులు [పాణుల వరీరములను నొంచుహాధు 

తమను అట్లుచేసిన చో ఎట్టుండుననవి భావించిన వో ఉత్త మును పొంసను 

దయార్షి చిత్తముతో మానును. ఇది హీంస, ఇది అహింస అని 
చెప్పుట కష్టము. విశేమ కాన్ర్రముచే అహింన పరమధర్థ్శము. అప 

వాద శాస్ర్రుముచే శుతిచోదిత పీంసవలన కీడు రాదు. మానవుడు 

తన ఆకలి తీర్చుకొనుటకొరకు జీశ్రలను హింసించుట మహోపాతకము, 

పితృ కార్యములయంద్కు యజ్ఞ ములయందు వేద పతిపాదితమైన హింస 

అహింనయే 

“పితృ కార్యమయస్ష ముఖముల 

కుతిచోదితహీంస గీకు సౌరవేరదు వి 

నుంతగుణ మాంసము చవి గో 

రి తినం (బాణి దెగటార్చు[కియ చాప మగున్ ఎ 

(ఆనుశాననిక _ చతుర్థ - 291) 

ఒకవ్యక్సికి వంన అగునది మరియొక వ్యకి కి అహింసయగును' 

నరపాలుకు (పజలనందరిని ధర్మమార్లమున నడిపించుటకు దండనమును 
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సాధనము స్వీకరించును. జీవన్నుక్తుడగు జనకమహాో రాజునకు పరాశర 

ముసీశ్యరుడు ఫీంసొ అహింసల స్వరూప ప్వభావములనుగూర్చి సాక 

ల్యముగ వివరించెను. శత్షమము, శవుదముము లేని జనులు హింనయొన 

"ర్చెదరు. బుధులు శవము దమయులు మనసులో పదిలపరచుకొని, 

అపహాంసా పరాయణులయ్యెదరు. నరులలో నరపతులకు విశేష ధర 

'మున్నది. నరపతులు య. ద్ధములొ జయముపొందుటకు హింన చేపట్ట 

వలను, అయినను రాజులకు హంసను పరి హరించు స్థలములు కలవు, 

“పడినం వాటిన దును 

పడినను వాహనము పడిన బార్థివమ-ఖ్యా 

పొడువ నగదు శతుని నె 

య్యెడల నహింననము బోల వేసుకృతములున్ 9) 

(శాంతి = పంచమ _ 514) 

రాజు తనతో తుల్యుడ్రైన వాసిని, అధ అల సమగ్భత్వము 

అనుశాసనిక పర్యములో శివుడు పార్య లిక అపింసను/ార్చి 
హేతుపూర్వకముగా వివరించెను. 

9. నహుష(పశ్నలు : యక్షప్రశ్నలు : 

ధర్మవిచికిత్స, ధర్మాధర్మ నిర్ణయము చేయుటలో పఠితమనస్సు 

నకు ఒరవిడి కలిగించి తుదకు పొందవలసిన సిధాంతేము పొందునట్లు 

చేయుట ఆర్ష సంప్రదాయము. పినిక్షన్ని ంటికి మానవులను ధర్మ(ప్రవణ 

పృాదంసములుగా చేసి సుళీలురుగా మలచి, ఇహలోక పరలోకములలో 

సౌఖ్యము పొందునట్లు చేయుటయే [పధానపయోజనము. విష్షువు 

యొక్క అంశము తోఫుట్టిన వ్యాసునకు వ్యాసుడే సాటియని భారతేము 

చదివిన మేఛావు లంగీకరిం చిన జే. 
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నహుష, యత [ప్రశ్నలకు ధర్మరాజు (పత్యు త్తరము చెప్పెను. 

అవి అధ్యాత్న్క, ఆధిభౌతిక్క అధి దై వికములకు సంబంధించినవి మాన 

వుని హృదయములో హాక్తుకొనునట్టు చేయబడినవి. 

నహుష | పశ్నలు, యక్ (శ్నలు ఆశ్చర్యముతకూడియుండే 

మానవులకు ఎంతయో [పబోధమును చేయుటకు సమర్గమైయున్న వి: 

ఈ ౪ వాశ్యోపనిషత్తులో జగత్తు మొక్క 

బ్రహ్మాముయొక్క_ నిశ ఎలక్యము చర్చింపబడినవి. ఆ ఉపనిపత్తుసార మే 

ఇందు అనుసంధింపబడినది. పరబ్బహ్మ భయముచే 

యించు చున్నాడు. వెయున్సు పీచుచున్నది. అనగ్నీయ్ము ఇంమృడు 

భయముచేతనే స్య కార్యము నిర్వహించు చున్నది. 

సర్వ భర్శములకం"చు డ్రేక్టమెనది సర్యభూతములయందు దయ 

కలిగియుండుట. కీ దానమువలన కలుగును. త్యాగ మే అమృతేత్స( 

మునకు మార్హము. సత్యమా క్రయించిన-చో న్వర్ష మును చేరవచ్చును. 

మానవులకు నీ్లమే సర్వసుఖముల నొవంయసను, [(బాహ్యాణులకుండవల 

సిన (పథాన లక్షణములు సత్యేము, కుమా, దమము, కౌచమ్యు 

దయ, తపస్సు, దానము, శీలము అవి ఉన్నవాడే (బాహ్మణుడు. 

(బాహ్నాణుడు అధ్య నముడేత డేవభావము, అధ్ధిక వత 

శీలత చే సాధుభావము పడయును. విశిషవృత్కి దిగ్యర్రావి అసాధ్ధు 

వగును. కౌచనియతి లేకపోవుటచే మృత్యువును పొందును. మానవు 

నకు పరమమి[తుశు ధర్మము డేవశలకు, అకొనులకు పితృ ే వతలకు 

కనీసము సేవకులకు చెటకుండ తిఖువాడే జేవన్హ్భుకుడ? చెప్పబడినది. 

సర్వజగత్వునకు దిక్కు- సజ్జనుడు. మానవుడు. గర్వముడిగిన సర్వజన 
61 
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సమ్మాతుడగువు. (క్రోధ మడచిన శోకము పొందడు. లోభరహితుడే 

నిజముగ ధనవంతుడు. తృవ్షవిడిచిన సౌఖ్యము కరబదరమగును. తుదకు 

పురుహశ బమునకూడ చక్కగ నిర్వచించియున్నాడు, 

“దివి ముట్టి ధరణి యంతట 

నిగిడి మెటయు చుండు నెవ్యని యశోరమ, య 

టి విశిష్ట చరి రితుండు య 

తువరా ఫురుషుండు నా బ్రికాశత నొందున్ .” 

(అరణ్య = నహృమ - 494) 

(వియము, అ ప్రియము, సుఖము, దుఃఖము, భూతు భావి కార్య 

ములు న్ ఛవ్యునకు సమంబులో ఆ వ్య క్షి సర్వధని యనబడును. 

ఆధిభొతీకోప దేశము 

మానవులకు కీలము పెట్టని ఆభరణము. ఒకవ్య క్తి ఉత ముడు, 

నీచుడు అని తెలుపుటకు ఒరిపిడి రాయి శీలమే. చేడు లోకములో 

అధిక నంఖ్యాకులలో ఏదో విధముగ అడ్డముగ డబ్బు సంపాదించుట, 

సకలభోగము లను భవించుట మాననజీవిత పరమార్థ మని నినాదము 

(ప్రచారము చేయుచున్నారు. ధర్మమని న్లమసి నడీచునారు లోకపు 

దృష్టిలో చేత కానివారు, చవటల।కింవ జమకట్టుచున్నారు. అట్టివారికి 
లు కు ట్ 

"హెచ్చరిక చేయుచున్నాడు, 

“విత్త హీనుండు వెండియు వివిధ విధుల 

విత్మవంతు౦డు కా నేర్చు, వృత హీను 

దై నవాడు విషానుండ యండుగాన 

విత్శరక్షకు గడు మేలు వృత్శరక.” 

అర = చతుర (ఆరణ్య - చతుర్ధ 
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వృత్తి వదేనను, వృత్నేము సద్రూత్తేము కోవలెను. మాన 

వుడు నకల శ్యాన్ర్ర నిశ్నీ ప్రములైన విషయములు విని (కో(లియు 

డగును. అతుల తపంబుచే మహత్న్యేనము భాందును. విన్న డానిని, దర్శ 

నము చేసినదానిని, భై గ్యముతో ఆచరణలో పెట్టవలెను. సత్సాంగ 

త్యము వలన బుద్ధి మంతుడగును, 

విజ్ఞాన శాన విషయము భారతములో అశ్చర్యకరముగ 

చర్చింపబడినది. విజ్ఞాన శాస్ర్రుజ్ఞులు అత్యధిక వేగముతో (పయాణము 

చేయునది కాంతి, ధ్వని అని చప్పుచున్నాగు. భారతకారుడు అన్నిటి 

కంటు వేగముగా [పయాణము చేయునది మానవుని మనస్సు అని 

చెప్పియున్నాడు. కంప్యూటరు కనుగొన్నను మానవుని మనస్సును 

పూర్తిగా అర్థముచేసికొనుట విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులకు ఇంకను అంతుపట్ట 

లేదు. చేప నిదించియు కన్ను మూయదు. (గ్రుడ్డు ఫుట్టయు చేత 

నత్వము పొందదు. అన్ని టికం"కు ఆశ్చర్యకరమైన విషయము ఒకటి 

కలదు. మానవుడు (పతి వేణము మృత్యు సన్ని హితుడయ్యును ఉట్టి 

గట్టికొని (వేలాడు విధమున (పవ ర్తించుట కోచసీయము, బాటసారికి 

ఆహారమును, రోగార్వు నకు వైద్యుడును, గృహస్థునకు భార్యయు? 

మృతి పొందిన వానికి ధర్మమును పరమ మి(త్రములు, 

_. భారతము. కావ్యన్యాయమంం 
(Poetic Justice) 

న్యాయమనగా “నియత మోయ తే న్యాయ 

(అమరము = శ&॥ వ। ఏకి 

నియతముగా పొందబకునది, తన కుచితమైన ధర్మమువలన 

చలింపకుండుటయు న్యాయము. పర మేశ్వేర సృష్టిలో నొక నియతి 

కనిపించుచున్న ది. సూర్యుడు ఉదయించి. సకల జీవకోటిని తవు తవు 
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వ్యాపారములలో నియు కుల నొనరించి అ స్తబుంచుచున్నాడు. చందు)డు 

తన చేరును సార్థకము చసికొనుచు సకల జనాహ్తాదము కలిగించుచు 

సకల. ఓవధులను పెంచి జీవకోటికి ఆహారమును (పసాదించుచున్నాడు, 

పీరు మెకక్రమండి పల్హ మునకు (పవహాంచుచున్న ది. అగ్ని మండుచు 

తనను తాకిన వారిని దహించుచున్నది. నముద్యము చెల్లియలకోట్ట దాట 

కుండ ఉండి పర మేశ్యర మహా _క్రమును భయానకత్ణమును సూచించు 

చున్నది. దీనినిబట్టి (ప్రకృతిలో వ అల్పవిషయమును పరిశీలించినను 
ఒక్ష న్యాయము ఒక త_త్తగము గోచరించుచున్నది. (బహ్మనృష్టీలో 

ఎట్లు న్యాయము పరిణామళీలము మాధుర్యము కలిగించుచున్నదో 
కనులు రచించిన కావ్యములలోకూడ ఒక న్యాయము పోపింపబడినది, 

లోకములో తెలిసినవ్య క్రీ అయినను తెలియని చిట్లిపొపాయి అయినను 

అగ్నిని తాకినచో కాల్చుట దాని నిసర్షగుణము. అనే దోషము ెలిసి 

చేసినను తెలియక చేసినను డాని శిత పొందక తప్పదు. 

మానవుడు అపరాధము చేసినచో ఆ దోవీకి ఆ దేశపు (పభును 

దోపొానుగుణమైన దండనము విధించి సన్మార్గమున పెట్టి యమదండ 
నము లేకుండ చేయుట సనాతన భారతీయ రాజధర్శము. 

మానవుడు అనుకరణశీలి. మానవులను ధర్భమార్లమున. (పవ 
ర్రీంపశోయుటకు సాంఘీకవ్యవస్థను స్నుపతిప్టిత మొనర్చుటకు దండ 

నను ఉ తమ సాధనము, పూర్వోదాహృతమైన న్యాయమునకు అప 

వాదము లేక పోలేదు. సాధారణలోకములో నేరము చేసినట్లు బలమైన 

సాత్యమున్నపుడే దోషికి న్యాయని స్టైత శిక్షవిధ్ధించుట జరుగుచున్నది" 

పాసి నేరము వేసినవ్య క్తి ధనవంతుడు, అధికారి, రాజకీయ (ప్రాబల్యము 
_ సలవాసు అయినచో హ త్యాదులు చేసినను తనధనము, అధికారము, 

పలుకుబడి మర్విని యోగము చేసి నిక్షపడకుండ తపించుకొని గౌరన 
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సీయమైన వ్యక్తిగా సంఘములో చలామఃకి అగుట మనము చూచు 

చునే యున్నాము. నేడు అమలులోనున్న శిమూన్నృతి అమాయకునిక్ 

నిక పొందకుండ రహీంచుటయే | పధాన'భ్యే యమని నొక్కి చెప్పు 

చున్నది. నూటికి కోటికి ఒక వోషి శిశ్షపొందకు=డ తేప్పించుకొన్నను 

'పెద్దపమాదము లేదని చెప్పుచున్నది. అధునిక శిమూస్మృతి లోప 

భూయిప్పము. దది లోక న్యా యమునకు ఇంబంధొంచినడి. ఇక కావ్యము 

నకు న్యాయమునకు గలసంబంధ మేమి * పరి మేశగరుడు సృజించిన జీవ 

కోటిలో మాననుకు విశేహ్లుడు. ఆ మానవులలో కవియొక,_ స్థానము 

అనితర సాధారణము. 

ధర్మము ఎచటనుండునో జయము అచట కలుగును, అధరము 

నశించును సజ్జనులు సత్యధగ్మృములను నమస్టక్ న్నవారు తాత్కాలిక 

ముగ అనేక కష్ట నిష్టురములకు లోనయ్యును జీవత నాటశకాంతేమున 

ధగ్శవిజయము పొందుట తథ్యము. ఇదియే కావ్యన్యాయము. ఆంగ్ల 

ములో కావ్యన్య్యాయమును గూర్చి ఏిపులముగ చర్చింపబడినదిం 

బాకి మహోకయుకు కావ్యనాాయమునుగూార్చి సేక్పుపియరు 

రచించిన నాటకములపై విమర్శ చేయుచు వివులముగ చర్చించి 

యున్నాడు 

“Poetic justice means that prosperity and adversity are distri- 

buted in proportion to the merits of the agents; 

(పపంచ మహోకవులలో సేక్చుఫియరు మహాకవి విశిష్ట స్థాన 

మలంక్రరించియున్నాడు ఆ మహేోకవి కావ్యన్యాయము పాటించ బేదని 

జాన్సన్ పండిచు జు ఆరోపించియున్నాడు. 

“His first d:fect is that to which may be imputed most of 

the evilin books or in men. He sacrifices virtue to convenience, 

and isso much more careful to please than to instruct, that he 

seems to write without any moral purpose, From his writings 
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indeed a system of social duty may be selected, for he that thinks 

reasonably must think morally; but his preczpts and axioms drop 

casually from him; he makes no just distribution of good or evil, 

nor is always careful to show in the virtuous a disapprobation of 

the wicked; he carries his parsons indifferently through right and 

wrong, and at the close dismisszs them without further eare, and 

leaves their examples to operate by chance. This fault the bar- 

barity of his age cannot extenuate; for itis always a writer's duty 

to make the world better, aad justics is a virtue independent of 

time or 014060 

(A Preface to Shakespeare = Samuel Johnson) 

జాన్సను అభీ పాయమును పూరి గా సత్యము కాదని (బాడ్తీ 

మహాశయుడు వివరించియున్నాడు. 'పేక్స్పీయరు నాటకములలో 

కావ్యన్యాయము అసలు లేదని చెప్పుటకు వీలులేదు. వ వ్యక్తి 

పాపము చేయునో అతడు అవశ్యము దాని విషఫలితము అనుభవింపక 

తప్పదు. విషాదాంత రూపకములలో నాయకుడు పాత్యలుచేసి ఫౌందిన 

మానసిక కోభ వర్తనాతీత మైనది. అది కాన్యన్యాయమునకు సంబం 

ధించినదై యున్నదని చెప్పవచ్చును, డంకను మరణానంతరము లేడి 

మేకబెత్ పొందిన మానసిక మ్ వోభ చూచినయెడల పాపముయొక్క- 

విషఫలితము ఎట్టిదో తెలియుచున్నది. 

Such ‘Poetic justice’ is in flagrant contradiction with the facts 

of life, and itis absent from S$Shakespear’s tragic picture of life; in- 

deed, this very absence is a ground of constant complaint on the 

part of Dr. Johnson. ‘the doer must suffer’ = this we find in 

Shakespeare, We also find that villainy never remains victorious 

and prosperous at thelast. But an assignment of amounts of 

happiness and misery, an assignmeut even of life and death, in 
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proportion to merit, we do nit find. No one who thinks of 
Desdemona and 60160118; or who remembers that one end awaits 
Richard III and Brutus, Macbsth and Hamlet; or who asks himself 
which suffered most: Othello or lago; wili ever accuse Shakespeare 
of representing the ultimate power as ‘poetically’ just. 

(Shakesp-are an Tragedy - A. C. Bradley - 23). 

పాండన్రలకు విజయము, కౌరవులకు అపజయము ఏల కలిగినది? 

భారతకథయంతయు పరిలీలించిన చో న్యాయము జయించును, అన్నా 

యము ఓడిపోవును అను సిద్ధాంతము వై ననే నడిచినది. సక్తల ధర్న 

సారము భారతము, పరమధర్శము 'మోత,మమునకు సాధనము. అపర 

ధర్మము లౌకికలోకములో కే రిని ధనాది కౌఖ్యముల నొనగూర్చును. 

మానవులు మోక్షమును ఛ్యేయముగ నుంచుకొని పుకుపార్థమును 

సాధింపవ లెను. అపర ధర మునకు పరమధర్శ్మమునకు లి తీవమైన సంఘ 

రణ తేటస్థిం చును. ధర్మరాజు, ఛీమ్మడు, (న్రీకృముడు పరమధర్శమును 

అచకించికో దుర్యోధనుడు పరమధర్శమును పూర్తిగా [తోసివేసి 

రాజధర్భమును మాత్రమే స్వార్థము కొరకు అనుసరించెను. దుర్యో 
ధనుడు పదునొకంకు అవొహిణుల సేన కలీగియు, ఫీమ్మ[దోోణ కప 

కర్త అశ్వళ్థామాది మహోడానుష్ము-లు కలిగి ఉన్నను, ఓడిపోవుట 
నకు ఆశ్చర్యము కలిగించును. దానికి కారణము కలదు. దుకోో 

ఢనుకు పరమధర్శమ-ను నిరాకరించి కామ కోథాడి అకివడగర్లమునకో 

బాసిస్యయె చేయ రాని అ కార్యములు, అన్యాయములు, దుర్భావలు; 
యమ్ 

పాపములు చేసి సమూలము౫~ నాశేనమయ్యెను. 

సామాన్యము లోకములో పాపాచారులు దినదినాభివృద్ధి 

బౌంది అ ప్రైశ్వర్యములతో తులతూగ చందురు. సక్య ధర్మములను 

నమ్మూక్ "న్న వారు పాొండన్రలవ లె చాలకాలము కష్టములతో కన్ని 

ళ్ళత దినడినమునకు |కుంగిపోన్రచుందుకు. ఇది చూచినవారికి 
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చక్కని వి 
యె నై రాశ్యము కలుగుట, సహాజము, అట్టివారికి వ్యాసమహ 

సమాధానము చెప్పియున్నాడు. 

నా ధర్శశ్చరి తో రాజన్ ! సవ్వుః ఫలతి గారివ 

మూలాని చాస్య శాఖాక్చే దసాన్ సమధ్ధి గచ్చృతి 

భూమియందు బీజావాపము జరిగిన వెంటనే ఫలము కలుగు 

చున్నదా ? అశ్హే అధర్మముకూడ ఆచరించిన వెంటనే దుష్ఫలితము 

కసిపించదు. కాల్యకమముగ వాపమూలముతో వృద్ధిపొందిన ఆ అధర్మ 
వృశుమును ధర్మనునెడి అగ్ని కొమ్మలతో సహితముగా దహించి 

వేయును దుష్టులు, పాపాచాగరులు, అధర్శృమార్ష మున ధనార్దనము చేసి 

గర్వముతో (క్రిందు మోదు తెలియక ఉప్పొంగిపోవుదు మరల మరల 

పాపమునే చేయుచు ధగ్శము లేదచి, సత్యము లేదని ధర్మవంతులను 

సజ్జనులను పరివాసించి అవమానింతురు, ధనమవముతో అధికార ముద 

ముతో ఆభిజాత్య మదముతో అంగ బలముతో దుర్భలులను పడిం 

చుచు వారి దుఃఖా(కు వలను చూచి ఉప్పొంగిపోవుదురు. అంతే 

మా(తముచే ఒలాధికులు వాల్లుకురవి భావింపరాదు. అది ఆరిపోవు 

టకు సిద్ధముగానున్న దీషముమొక్క_ మెరవు వంటిది పాపఫలము 

చేసిన వెంటనే వాసివై పడకపోయినను వాని కుమారులపై వాని 

మనుమలవై పడక మానదు. దానికి దుర్వోధనుని చరితియే పరమో 

దాహాగణము. అతడు బలగర్వ్యముతో అసూయాపరుజై మాయతో 

పాండవుల రాజ్యమపహరించి (డ్రాపదీసాధికి వశేయరాని పరాభవము 

చేసి ధర్శపరు లైన పాండనులను నిందా వాక్యములతో బాధించి 

తుదకు సుత్రపౌ(తులతో నమూలముగ నాశము అయినాడుగడా. 

ధర్మమునకు "దెబ్బతీసినవాడు దాని విషఫలితము పొందక మానడు, 

ఈ విధముగా కావ్యన్యాయము ఆద్యంత ములందు పోవి,0పబడివది. 

వ 
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కావ్య[పయోజనము [పధానముగ  ఆనందమనియు, కాంతా 
నమ్మితముగ ఉపదేశము. నుండవలెనినుట సర్వజన మాంళభూత మైన 

సిద్ధాంతము. కావ్యము సహృదయునకు రసానంద [పదమగటతో 

పాటు ధ్వనిపభానముగ నుపదేశమున్నచో, ఆ కావ్యమునకు వైశ్ 

ష్ట్య్వముఇనుమడించును. ధని [సభాన మైన కావ్యమే ఉత్తమోత్మమ 

మైనదని ఆనంద వర్థనులు సర్యజనానంద వర్గనముగ సిద్ధాంతము చేసిరి. 

వ్యాసమవార్షి ధర్ష్మిపబోధము చేయు పరకమాశయముతో భారతము 
అనుగ్రహించెను. 

ఆం| ధసాహీత్యము జగదాద్యమగు రామాయణములో కాక, 
భఛారతముత పారంభమగుట అనాటి రాజకీయ సాంఘీక మత పరి 

స్థితులే తొ డ్పడినవి. అం(ధ్రులకు భారతముమై నున్న మక్కువ అనితర 
సాధాకణము. కవితయ భారత వై జయంతిక చదేశభావలలో నెలు 

వడిన ఫారతేములను మించి [(పతిభాసించినది, 

భారత (పాశ స్తమును గూర్చి ఎంత చెపినను ఇంకను కొంత 

మిగులును. ధర్భతత్వ్వజ్ఞులు ధర్మ లొ వ్ర్రుంబని భారతమును కొని 
యాడుచున్నారని నన్న య భట్టారకుడు నుడివెను. ఇది నంస్క్ఫత థార 

' తమునకువలె ఆం(ధ భారతమునకు అన్యర్థము. 

భారతకథా పా(త్రములలో పృతిపాతయు ఒక పరమార్లము 
థి 

(ప్రబోధించుచున్నది. ధర్భజపాత్రము  నాయకుడగుట విశేషము. 
(బ్రహ్మ సృష్టిలో నున్న వైవిధ్యము, వైశిష్ట్యము, సజీవత(ము భారత 

పాతలకు నినర్లము. 
౧ 

ఐహీక జీవితములో వివిధ రంగములలో వ్యాషృ్ఫతులగువారికి, ల 

విభిన్న స్వభావములగు కాలరీతులకు విశ్వమానవ సమాజమునకు 



సంబంధించిన రాజనీతి, గృహస్థనితి, దండనీతి సర్వము భారతములో 

విశ్వరూ పము (ప్రదర్శించినవి- 

విశ్వమతే [(గంథముగ భగ వద్దీతే అధ్యాత్సికోప చేశామృతము 

అభివర్షి ంచినది. భగవద్దీత భార తాంతర్లతమగుట భారతమునకు అమ్నా 

యత్యముసిద్ధింపచేసినది. 

కావ్యన్యాయము అను కీర కలో “ధర్మో రకుతి రకీతఖి 

అనునది నిరూపితలేము. ఛార తార్గవమునుండి ఎందట్ోో మహానుభావులు 

ఆనేక రత్నములు వర్చికూర్చియున్నారు. నేనును నా చేర్చిన భంగి 

ఉపదేశ రత్నములేరి ఆంధభారతిని అలంకరించుచున్నాను.  తేత్సర 

సతీ ఫురోహితులగు పాఠకులనిది అలరించినవో నా పూన్కి- కృతా 

ర్థలేం బొరయును, 



సం సృ తము 

1 అర్జశాస్త్రమ్ము కౌటిల్యుడు 
2 కావ్య|పకౌశము, కుమ్మ టుడు 

8 కొవ్యాదర్శము, దండి 
4 గురుబాల పబోధిక 

శీ జై మిని ధర్మసూత%ములు 
ర్ తైతి రీయో పనిషత్తు 

7 దశ రూసకము, ధనంజయుడు 

8 ధ్వన్యాలోకము, ఆనందవర్గనుడు 
9 నాట్యశొస్ర్రము, భరతు(డు 

10 పి తాపరుదీ యము, విద్యానాథుడు 

11 భగవద్గీత, భాష్య్యత యము 

12 భగవద్గీత, శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ 

వ్యాఖ్య 
18 భర హరి నుభాషితములు 

14 భా పుహోలం కౌరమ్ము భామహుడు 

15 మనుధర్మ శా స్ర్రము 

18 మహాభారతమ్మూ భండార్క రుపితి 
17 మృచ్చకటికము, ఖాచ్ళక మహాకవి 

18 లోచన వ్యాఖ్య, అభినవ 

గుప్పపాదులు 

19 వకో౦కి జీవితము, కుంతకుడు 

20 చేణీసంహారము, కటనారాయణకవి 

21 సంన్యృత భారతము. వానిళ్ళపోతి 

22 సరస్వతీ కంఠాభరణము, భోజుడు 

వి] సాహిత్యదర్పుణము, విశ్వనాథుడు 

తెలుగు 

1 అప్పక వీయము 

2 అంధిభారత కవితా విమర్శనము 

అచార్య శ్రీ కోరాడ రామక సయ్య 

గంథ వులు 

శ్ర ఆంధ9భారతోపన్వ్యాసము లు 
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